
COMPOZIŢII VEGETALE ÎN AMENAJARI PEISAGISTICE (PEISAGISTICĂ, ANUL
IV, SEMESTRUL VII)

Nr. credite transferabile: 4

Statutul disciplinei:
Disciplină de domeniu (obligatorie)

Titular disciplină:
Asist. univ. Dr. PAȘCU ROXANA

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a principiilor specifice design-ului și a compozițiilor

vegetale.
Cunoaşterea particularităţilor biologice, ecologice şi tehnologice ale speciilor

dendrologice, floricole și pomicole ornamentale, pentru utilizarea lor în diferitele tipuri de
compoziții vegetale.

Evidențerea caracteristicilor decorative a speciilor și modalitățile de includere a acestora
în amenajarea peisageră.

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noțiunilor legate de compoziția peisageră și
relaționările stilistice și funcționale.

Aplicarea principiilor estetice și a efectelor acestora în natură și în cadrul construit pentru
armonizarea compozițiilor vegetale în vederea dezvoltării simțului estetic și de percepere a
armoniilor stilistice.

Dezvoltarea abilităților de proiectare, prin utilizarea adecvată a principiilor
compoziționale în alegerea și asocierea materialului vegetal pentru amenajarea diferitelor tipuri
de sit-uri.

Utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de dirijare și fasonare a materialului vegetal
pentru obținerea de forme ornamentale în cadrul compozițiilor vegetale.

Cunoaşterea importanţei, modului de asociere și distribuire a vegetației în construirea
peisajelor.

Conținutul disciplinei
CURS (Capitole / subcapitole)

1. Principii de compoziţie în parcuri şi grădini.
Principii generale în alegerea şi amplasarea speciilor ornamentale în amenajările peisagistice.
Influenţa asupra stării psihice a modului de asociere şi dispunere a vegetaţiei.

2. Culoarea în compoziţiile vegetale.
Influenţa și efectul culorilor în realizarea amenajările peisagere.
Schemele de plantare coloristice, sezoniere și utilizând culori dominate și influenţa acestor
asupra stării psihice.

3. Gardurile vii în amenajările peisagere.
Evoluția în timp a amenajărilor în care s-au utilizat garduri vegetale.
Sistematizarea gardurilor vii în lume.
Clasificarea gardurilor din vegetație.

4. Utilizarea gazonului în compoziţiile peisagistice.
Modalități de alegere a speciilor de graminee pentru asocierea acestora cu speciile
dendrologice și floricole în amenajarea stâncăriilor, a compoziții vegetale pentru zonele
umbrite și în amenajările cu apă.



Lucrări practice
Compoziţii peisagistice cu specii de foioase
Compoziţii peisagistice cu specii de conifere
Compoziţii peisagistice cu specii floricole
Compoziţii peisagistice complexe
Modalități de asociere a speciilor ornamentale pentru obținerea unor efecte
cromarice deosebite
Alegerea şi asocierea speciilor ornamentale pentru aliniamente şi perdele de protecție
Alegerea şi asocierea speciilor ornamentale pentru realizarea gardurilor vii
Compoziţii vegetale pentru diverse tipuri de situ-uri
Compoziţii vegetale pentru stâncării
Compoziţii vegetale pentru grădini de apă
Compoziţii vegetale pentru amenajările pe verticală
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Evaluare finală

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota
finală

Examen scris Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor
cuprinse în curs 70%

Seminar/laborator

Exersarea utilizării unor surse de
informare, întocmirea şi prezentarea

mapei cu exercițiile realizate în timpul
laboratoarelor

30%

Persoana de contact
Asist. Univ. Dr. PAȘCU ROXANA
Facultatea de Horticultură - USAMV Iași
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
telefon: 0232407469 birou USAMV, fax: 0040 232 219175
E-mail: roxanan@uaiasi.ro din nota finală


