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INTRODUCERE
Interiorul reprezintă spaţiul organizat după anumite principii constructive în care
se iau în consideraţie atât datele antropometrice, cât şi efectele psihofiziologice care
influenţează individul. Tot mai multe companii înțeleg că amenajarea unui mediu de
lucru plăcut și modern va înclina balanța în favoarea lor atunci când vine vorba de
atragerea celor mai buni candidați. Pe lângă faptul că un mediu de lucru comod și
creativ poate atrage mai ușor forța de muncă calificată, angajații care lucrează într-un
astfel de birou, destinat să își facă utilizatorii să se simtă comod, contribuie la creșterea
productivității. Un oficiu trebuie să răspundă celor trei criterii esențiale: confort,
simplism și universalitate, designul oficiului influențând involuntar productivitatea
muncii. Iată de ce în companiile de publicitate, studiourile de creație, casele de modă,
unde personalul lucrează cu propria imaginație, originalitate și creativitate, amenajarea
stilată a oficiilor reprezintă un element crucial în organizarea muncii. Designerul
trebuie să cunoască principiile de bază ale proiectării interioarelor. El ar trebui să fie
în măsură, împreună cu arhitecții, să rezolve provocarea fundamentală de creație crearea unui mediu de viață optim, foarte confortabil, menit să corespundă tendințelor
actuale și inovațiilor în domeniul mobilierului, utilajului, decorărilor interioare.
Numai o aplicare combinată a acestor cunoştinţe poate garanta crearea unui
oficiu modern, funcţional şi confortabil cu înalte calităţi estetice, artistice şi cu un
caracter individual care reflectă stilul de viaţă şi nevoile persoanelor în mod individual.
Valorificarea temei Design interior al unui oficiu este importantă şi esenţială în
procesul de pregătire a tinerilor designeri.
1. PRINCIPIILE, SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI DE CURS
Cursul are drept scop consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice
acumulate de către studenţi. Misiunea didactică şi de cercetare a specialităţii date este
axată pe instruirea în mod teoretic şi practic. Cadrul formativ vizează pregătirea
fundamentală şi de specialitate.
Proiectarea, prin activitatea didactică şi de cercetare pe care o desfăşoară, doreşte
să formeze specialişti înzestraţi cu capacitate creatoare şi inventivitate corespunzătoare
criteriilor şi cerinţelor societăţii contemporane.
O altă misiune a programului de studii este a oferi studentului posibilitatea de a
dobândi cunoştinţe tehnico-practice care să-i permită integrarea pe piaţa muncii şi în
diferite domenii conexe.
Obiectivul de bază al cursului îl reprezintă:
- instruirea studenţilor în soluţionarea principalelor sarcini de proiectare a
interiorului oficiului;
- contribuirea la dezvoltarea gândirii creative în procesul de predare;
- acumularea deprinderilor în materialele de design grafic şi pregătirea desenelor
de lucru obligatorii pentru proiectul de design.
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