
0 
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI 

 

STUDIUL FORMEI 
 

 

 

Indicaţie metodică 
Partea I 

 
 
 

CHIŞINĂU 
2011 

Digitally signed by 
Library TUM
Reason: I attest to the 
accuracy and integrity 
of this document



1 
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI 

Facultatea Urbanism şi Arhitectură 

Catedra Design Interior 

 

 

STUDIUL FORMEI 
 

Indicaţie metodică 
Partea l 

 
 

 

 
 
 

Chişinău 
U.T.M. 
2011 



2 
 

        Indicaţia metodică urmăreşte să transmită studentului 
cunoştinţe de bază, pentru îndeplinirea lucrărilor practice la 
disciplina ”Studiul Formei”. 

În anul întâi de studiu sunt elucidate teme ce au ca subiect 
generalizarea şi construcţia formei generalizate. 

Cursul este preconizat pentru studenţii cursului întâi cu 
învăţământ la zi şi cu frecvenţă redusă la specialitatea “Desing 
Interior” a Facultăţii Urbanism şi Arhitectură. 
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INTRODUCERE 

 
          “Studiul formei” ca disciplină se bazează, în mare măsură, 
pe geometria descriptivă, perspectivă, desen liniar. 
 Studiază forma obiectelor din mediul înconjurător, în 
special forme geometrice, forme decorative, arhitecturale şi 
obiecte de uz casnic. Coordonează cu teoria construcţiei liniare şi 
imaginea artistică a formei cu vederea tridimensională. Permite 
înţelegerea plasării obiectelor în spaţiu, situarea lor faţă de linia 
orizontului, poziţia, înclinaţia, racursul obiectelor şi plasarea lor în 
formatul propus de lucru.  
 Desenarea după natură este un proces activ de cunoaştere a 
formelor din mediul înconjurător, printr-un punct de vedere 
concret, definit, prin teoria construcţiei liniare, ce relatează, 
matematic, calcule a proporţiei, obiectelor şi spaţiului, schimbarea 
lor prin principiile perspectivei combinînd aceste ştiinţe cu 
perceperea frumosului estetic, prin linie şi ton, obţinînd lumină, 
umbră, reflexe, claroobscur, etc. 
  

1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE DISCIPLINEI 

 
Disciplina “Studiul Formei” se alătură la disciplinele de 

bază, cum ar fi, “Atelier Design”, “Pictura”, “Istoria Artei”, 
“Coloristica”, ce contribuie la formarea profesională a studentului 
la specialitatea “Design Interior”. 

 În primul an studenţii învaţă legile de bază în desen, 
generalizarea şi construcţia formei. Generalizarea formei 
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