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

- Însușirea elementelor teoretice şi practice necesare pentru a crea proiecte judicioase de amenajări 
peisagistice, pentru a rezolva sustenabil diversitatea problemelor proiectării; 
- Înţelegerea elementelor de morfologie peisagistică şi a relaţiilor dintre elementele morfologice 
peisagere, mediul înconjurător şi mediul urban;  
- Analiza evoluţiei istorice a atitudinii umane faţă de peisaj şi a modurilor de intervenţie în spaţiul 
urban şi în teritoriu; 
- Analiza relaţiilor lor spaţiale şi compoziţionale în spaţiul amenajat peisagistic; 
- Aprofundarea elementelor, regulilor şi detaliilor de compoziţie peisageră; 
- Exerciţii de analiză ambientală şi schematică a compoziţiilor peisagere; 
- Schiţe de proiecte folosind elemente şi combinaţii de elemente morfologice peisagistice; 
- Realizarea unui proiect peisagistic folosind toate elementele morfologice peisagere. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 
Curs (Capitole/subcapitole) 

1.Noţiuni introductive - 1.1. Definirea, obiectul şi conţinutul cursului de Ambientare 
peisagistică. 1.2. Elemente de morfologie peisagistică 
2. Elemente de istorie - 2.1. Evoluţia istorică a atitudinii umane faţă de peisaj. 2.2. Incursiune în 
istoria ambientărilor peisagistice 
3. Intervenţia în peisajul natural şi urban - 3.1. Observarea modurilor generale de intervenţie în 
situri. 3.2. Folosinţe, efecte, contradicţii 
4. Relaţia om-sit-construcţie-peisaj-amenajare peisageră –  

4.1. Percepţia spaţiului amenajat peisagistic. 4.2. Valoarea şi caracterul peisajelor şi spaţiilor. 
4.3.Tipuri de relaţii 
5. Funcțiile și atributele ambientărilor peisagstice 

6. Principii majore în proiectarea peisagistică. 

7. Relaţia proiectare-execuţie - 8.1.Conţinutul proiectului. 8.2. Recomandări practice 8.3. 
Elemente de execuţie şi urmărire pe şantier 
8. Reflectarea conceptului dezvoltării durabile în creaţia peisageră - 9.1.Tendinţe noi în 
proiectarea peisageră. 9.2. Semnale de alarmă. 9.3. Perspective. 

 
 

 
Proiectare 

1.Exerciţii de analiză ambientală. Exerciţii de analiză a unor proiecte peisagere. 
2. Analiză şi judecată critică a unor creaţii peisagere în situri existente. Vizite pe teren. 

3. Exerciţii de proiectare a unor elemente morfologice peisagistice. Analiza relaţiilor spaţiale şi 
compoziţionale dintre elemente-vizite pe teren.  



4. Proiect final peisagistic: etapa I – documentaţie şi exerciţii de proiectare a unor combinaţii de 
elemente peisagistice  

5. Proiect final peisagistic: etapa a II-a – elaborarea schiţei de proiect; etapa a III-a – elaborarea 
soluţiilor detaliate 
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Evaluare finală 

 
 

Forme de evaluare 
 

Modalităţi de evaluare Procent din 
nota 

 
 
Colocviu 

 
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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