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Temă 
AMENAJARE CAFENEA PE UN PLAN EXISTENT.  
Se vor realiza schițe de concept, simulări 3D și macheta de studiu care să ajute studentul să 
înțeleagă principiile de configurare a spațiului interior al cafenelei, spațiului determinat de 
funcțiile de bază care trebuie să coexiste în acest spațiu. Se urmărește dezvoltarea capacității 
studentului de a concepe volumetria unui spațiu ambiental obținut în urma respectării relației 
funcție–formă–spațiu. 
 
Se cer: schițe de idee și simulări 3D , care să reflecte logica volumetriei spațiului proiectat, 
volumetrie primară rezultată în urma studiului și ierarhizării funcțiilor. 
Tehnica de lucru : schițele în tehnica la alegere, planșele tehnice în creion și marker negru, 
simulările 3D pe computer în programe specifice de proiectare și randare, macheta de studiu 
din carton de ambalaj sau carton mus. 
 
 
Dimensiuni : schițele de idee pe format A3, planșele tehnice pe format 50 x 70 cm. Macheta 
de studiu la scară. 
Număr de planșe : schițe de idee câte sunt necesare, o planșă tehnică cu plan și vederi cu 
cote și o planșă de prezentare cu un montaj de randări 3D . 
 
Criterii de evaluare: documentare, respectarea datelor temei, creativitate, realizare tehnică și 
planificarea timpului. 

Se cere: macheta de studiu realizate la scară, care să reflecte logica volumetriei spațiului 
proiectat, volumetrie primară rezultată în urma studiului și ierarhizării funcțiilor. 
Criterii de evaluare: documentare, respectarea datelor temei, creativitate, realizare tehnică și 
planificarea timpului. 



 
Format 
Document PDF care să cuprindă documentarea, schițele de idee, planurile și vederile, 
simulările 3D și imagini după macheta de studiu. 
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