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Statutul disciplinei: obligatoriu 
 
Titular disciplină 
Prof dr. Doina Mira DASCĂLU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și proiect) 

- Se urmăreşte pregătirea teoretică şi practică în domeniul designului peisager, dezvoltarea 
creativităţii studenților pentru a se putea lucra în detaliu cu toate elementele morfologice peisagere; 
- Înţelegerea elementelor de design, a funcţionalităţii lor în sine şi în context urban; 
- Înţelegerea relaţiilor dintre elementele morfologice de design peisager, mediul înconjurător şi 
mediul urban;  
- Analiza modurilor de intervenţie prin design peisager în spaţiul urban; 
- Analiza relaţiilor de design spaţial şi compoziţional;  
- Exerciţii de design al terenului, apei, vegetaţiei şi mobilierului urban 
- Exerciţii stilistice şi de efecte în design; 
- Realizarea unui proiect de design, cu piese scrise şi desenate. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 
Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Noţiuni introductive - 1.1. Definirea obiectul şi conţinutu cursului de design peisager. 
1.2. Elementele morfologice ale designului peisager-generalităţi 

2. Compoziţia în design-ul peisager – 2.1.Elemente de compoziţie. 2.2. Reguli de 
compoziţie în design-ul peisagistic.  

3. Design-ul terenului - 3.1. Elemente de design al terenului. Relaţii spaţiale. 3.2. Materiale 
şi detalii de execuţie. 

4. Design-ul apei - 4.1. Design ambiental în cazul siturilor naturale. 4.2. Propuneri în spaţiul 
construit. Relaţii spaţiale. 4.3. Materiale şi detalii de execuţie. 

5.  Design-ul vegetaţiei - 5.1. Reguli generale. 5.2. Relaţii în plan şi spaţiu cu celelalte 
elemente morfologice. 

6.  Design-ul mobilierului urban - 6.1. Funcţii, relaţii spaţiale-planimetrice. 6.2.Materiale şi 
detalii de execuţie. 

7. Efectele în design-ul peisager - 7.1. Tipuri de efecte. 7.2. Materialele, culoarea şi textura; 
forme şi volume. 7.3.  Sunetul şi lumina în design-ul ambiental. 

8. Design-ul terenului - 8.1. Elemente de design al terenului. Relaţii spaţiale. 8.2. Materiale 
şi detalii de execuţie. 

 
 

 
Proiectare 

1. Scheme de zonificări funcţionale şi inter-relaţionări între elementele morfologice de design şi 
diverse tipuri de situri. Analiza unor creaţii de design din situri existente 

2. Exerciţii de design al terenului, apei, vegetaţiei şi mobilierului urban. Analiza relaţiilor spaţial-
compoziţionale dintre elementele morfologice peisagere. Vizite pe teren. 

3. Realizarea unui proiect de design peisager într-un anumit sit: etapa I – documentaţie, vizita pe 
teren; etapa a II-a – elaborarea schiţei de proiect şi a machete de studiu; etapa a III-a – 
elaborarea soluţiilor detaliate. 
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Evaluare finală 

 
 

Forme de evaluare 
 

Modalităţi de evaluare Procent din 
nota 

 
 
Examen 

 
Testare scrisă și evaluarea activității la curs 

 
       70%+30% 

Proiect Evaluarea proiectului final  
și a temelor de pe parcurs  

 

   70%+30% 
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