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INTRODUCERE 

Designul de interior este un proces planificat, care corespunde 
cerințelor funcționale, ergonomice, tehnice, estetice. Designul de 
interior constă din următoarele activități principale: plan (proiectare 
de interior, releveu, concept); elaborarea planului de interior și 
redactarea acestuia; amenajarea; acțiuni de realizare a planului prin 
umplerea spațiilor sau reîmpărțirea acestora pe funcții și 
funcționalitate. Designul interior este o activitate de proiectare 
profesională orientată să ofere un serviciu pentru societate mai 
potrivit mediului de viață prin aplicarea unor elemente de design, 
tehnici funcționale, estetice, senzoriale și financiare în scopul de a 
îmbunătăți calitatea vieții utilizatorilor. Importanța temei ,,Cafenea-
Bar,, este esențială la pregătirea tinerilor designeri, garantând 
crearea unui spațiu cu caracter individual care reflectă stilul de viață 
și nevoile persoanelor într-un mod individual. 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Scopul proiectului de curs constă în consolidarea și 
aprofundarea cunoștințelor teoretice acumulate de către student, 
dezvoltarea abilităților pentru a crea proiecte de design de interior.    

Obectivele proiectului de curs: instruirea studenților în 
soluționarea principalelor sarcini de proiectare a interiorului 
cafenea-bar; abilități în folosirea actelor normative și a literaturii de 
specialitate.  

Proiectul trebuie să fie conceput de student, având în vedere 
practica internațională și națională de proiectare a cafenea-barului, 
iar deciziile profesionale să includă următoarele scopuri: 
organizarea funcțională a spațiului; alegerea optimă a dimensiunilor 
mobilierului și a utilajului; utilizarea armonioasă a culorii și 
soluțiilor ce țin de iluminare; utilizarea materialelor moderne de 
finisare și decorare; tendințele stilistice actuale. 
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