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BAZELE DESIGNULUI II 

1. Date despre unitatea de curs/modul 
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi 
Departamentul Design Industrial și de Produs 
Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 
Programul de studiu 0715.7 Design Industrial 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare Categoria formativă Categoria de 

opționalitate 
Credite 

ECTS 

I 2 E, P F - unitate de curs 
fundamentală 

O - unitate de curs 
obligatorie 10 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar Proiect de 
an 

Studiul materialului 
teoretic Pregătire aplicaţii 

300 45 105 60 45 45 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 
Conform planului de 
învăţământ 

Bazele Designului I, Atelier Arte Plastice I-II,  Bazele Creației de Formă 
I,Geometria Descriptivă, Studiul şi Tehnologia Materialelor, Tehnologii 
Informaționale. 

Conform 
competenţelor 

Formarea setului de instrumente teoretice si practice pentru identificarea, 
interpretarea si rezolvarea problemelor din domeniul Designului Industrial. 
Formarea competentelor profesionale si transversale necesare designerului 
industrial. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Unitatea de curs „Bazele Designului II” este multidisciplinară, care contine 
disciplinele: „Bazele designului industrial II”, „Bazele compozitiei in design 
II”, “Coloristica II”, “Bazele Creației de Formă I”. 
 Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de 
proiector şi calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi 
convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor reliza și prezenta schitele de studiu, lucrările grafice, modelele 
volumetrice, perfecta rapoartele conform condiţiilor impuse de planul de 
studii si indicaţiile metodice. Termenul de predare a lucrării de laborator – o 
săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării 
aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere. 
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5. Competenţe specifice acumulate 
Competenţe 
profesionale 

CPL1. Utilizarea conceptelor, principiilor, fenomenelor, metodologiilor din aria 
științelor exacte, artistice, tehnologice, economice, sociale, umanitare pentru 
rezolvarea unor sarcini specifice proiectării, fabricării și exploatării produselor 
industriale. 
C1.1. Identificarea și definirea conceptelor, principiilor, metodelor, proceselor 

folosite în proiectarea produselor industriale 
C1.2.Identificarea şi analiza tendinţelor de dezvoltare a tehnicii, metodelor de 

proiectare, tehnologiilor de elaborare şi producere a obiectelor 
C1.3. Aplicarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea unor sarcini 

specifice proiectării, fabricării și exploatării produselor industriale 
C1.4.Propunerea de perfecţionare a tehnologiilor şi proiectelor de design industrial,  

argumentarea  oportunităţii implementării acestora. 
C1.5. Elaborarea unei metodologii de evaluare a rezultatelor la etapa de proiectare, 

fabricare și exploatare ale produselor industriale.  
Competenţe 
profesionale 

CPL2. Planificarea, organizarea și gestionarea proceselor de industrializare a 
produselor.  

C2.1. Definirea și descrierea proceselor de planificare și organizare a procesului de 
proiectare a produselor industriale 

C2.2.Diagnosticarea situaţiei reale a designului industrial şi a pieţei de desfacere a 
produselor, elaborarea planurilor de dezvoltare pe diverse durate şi aspecte 
(sortiment de obiecte, baza tehnico-materială, resurse umane etc.); 

C2.3. Aplicarea unor principii și metode de bază pentru planificarea, organizarea și 
gestionare unităților de proiectare in domeniul profesional. 

C2.4.Analiza cerinţelor pieţei şi tendinţelor contemporane privind sortimentul de 
produse industriale. 

C2.5.Elaborarea şi participarea la realizarea activităţilor de concepere a schiței de 
proiect, analiza propunerilor de perfecţionare a tehnologiilor şi proiectelor de 
design industrial, argumentarea oportunităţii implementării acestora; 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale de designer 
industrial în cadrul propriei strategii de muncă calificată şi eficientă. 

CT3. Autoevaluarea necesității de formare profesi¬onală continuă în scopul inserției 
pe piața muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru 
dezvoltarea personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităților 
lingvistice și a cunoștințelor de tehnologia informației și comunicării. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Crearea cadrului pentru formarea, implementarea si dezvoltarea cunostintelor, 
abilitatilor si competentelor necesare in designul industrial şi dezvoltarea de produse 
prin proiectare, prototipare, promovare, implementare şi exploatare. 

Obiectivele 
specifice 

Formarea ansamblului de cunostinte si abilitati generale in domeniile stiintelor 
artistice si ingineresti si celor aplicate in designul si dezvoltarea de produse.  
 Formarea setului de instrumente teoretice si practice pentru identificarea, 
interpretarea si rezolvarea problemelor din domeniul Designului Industrial  
Formarea competentelor profesionale si transversale necesare designerului 
industrial. 
Să înţeleagă şi să descrie structura modelului nou. 
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 
7.1. Bazele Designului Industrial II 

Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

Tematica prelegerilor 
T.1. Aplicarea mijloacelor compoziţionale în proiectarea structurilor spaţial-volumetrice. 

Metode de proporţionare. Secţiunea de aur. 4 

T.2. Metodica de analiză în proiectare. Analiza sistemică. 2 
T.3. Etapele de proiectare în design. Analiza de preproiectare. 2 
T.4. Schiţă de proiect. Argumentarea proiectului de an. Reprezentări grafice.  

Memoriu explicativ. 3 

T.5 Proiectarea aspectului estetic a produselor industriale.Legităţile şi principiile de 
proiectare. 4 

Total prelegeri: 15 
 

Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor sem I 
L.L.1. Sarcina de proiectare în design. Sursele de informaţi. Lucrul cu literatura, internet, 

AGEPI. 8 

L.L.2. Analiza de preproiectare. Schiţarea variantelor. Copii grafice. Schițe de studiu. 
Materiale: hârtie, guaşă, acuarelă, creioane, etc. 8 

L.L.3. Elemente de reprezentare volumetrică. Materiale: hârtie, clei PVA etc. 8 

L.L.4. Proiect de an, conţinutul proiectului de an. Schite grafice pentru proiectul de an. 
Materiale: guaşă, acuarelă, creioane, hârtie. 9 

L.L.5. Reprezentarea grafică a proiectului de an.  12 

Total lucrări de laborator/seminare  45 
 

7.2. Coloristica II 

Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor  
L.L.1. Perceperea spaţială a culorilor. Lucrare practică. Formatul A 4. Interpretare 

individuală. Exerciţiu prevede amplificarea perceperii vizuale. 4 

L.L.2. Dinamica culorilor. Lucrare practică. Formatul A 4. Exerciţiu se execută pe etape, 
utilizând informaţiile esenţiale despre legităţile dinamicii. 4 

L.L.3. Balanţa culorilor. Lucrare practică. Formatul A 4. Toate schiţele de căutare a 
variantelor de realizare compoziţională implică cunoaşterea bună a materialului 
precedent de stadiu. 

4 

L.L.4. Deformarea formei prin culoare. Lucrare practică. Formatul A4. Căutarea şi 
determinarea posibilităţilor individuale de deformare a formei prin ton, culoare, 
estompare, clarobscur şi alt. exerciţiu de dezvoltare a gândirii creatoare şi a 
capacităţilor imaginare. 

4 
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L.L.5. Activizarea coloristică a formei. Lucrare practică. Formatul A4. Acumularea 
deprinderilor de a orna cu elemente plastice diverse forme, aplicând cunoştinţele 
de ritm, proporţii şi alte calităţi de percepere estetică. 

4 

L.L.6. Cromatica mediului spaţial. Lucrare practică. Formatul A3. Exerciţiu prevede 
îmbinarea interpretării cromatice cu tematica conţinutulu. 4 

L.L.7. Lucrare practică de totalizare.  Exprimarea şi redarea muzicii prin mijloace plastice. 
Formatul A3. Obiectivul prevede combinarea capacităţilor compoziţionale cu 
fantezia şi gândirea creatoare a autorilor. Executarea se petrece pe etape: 
expunerea ideei în schiţe. Selectarea motivului optim. Interpretarea definitivă pe 
curat a lucrării. Prezentarea lucrărilor la vizionare, analiză, examinare şi evaluare. 

6 

Total lucrări de laborator/seminare  30 
 
7.3. Bazele Compozitiei in Design II 

Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

Tematica prelegerilor 
T.1. Structura tactelor ritmice: simplu, alternativ şi compus. Specificul şi deosebirile lor. 

Aplicarea lor în arta decorativă şi design. coeziunea dintre ritm şi proporţii. 
Proporţiile şi aspectele lor. Fenomenul proporţiilor în natură. Proporţiile în 
activitatea oamenilor. 

2 

T.2. Proporţionarea artistică. Relaţii, corelaţii şi raport. Funcţia dublă a proporţionării. 
Proporţionarea în problemele educaţiei umane. Istoria proporţionării. 2 

T.3. Simetria ca fenomen şi legitate constructivă a obiectelor din natură şi din activitatea 
oamenilor. Aspectele simetriei. Exemple din natură. Simetria ca fenomen filozofic şi 
spiritual. Aspectul static al simetriei. 

2 

T.4.  Dinamica - fenomen frecvent al naturii. Aspectele dinamicii. Dinamica şi mişcarea. 
Exemple din natură. Caracterele dinamicii cinetice. Cadenţa ritmică în sens de 
dinamică. Aplicarea calităţilor dinamice în activitatea oamenilor. Exemple din natură 
de dinamică cinetică. Echilibru – fenomen cosmic universal. Echilibru în slujba 
civilizaţiei umane. Aspectele echilibrului în arta plastică 

3 

T.5. Condiţiile decorativităţii. Deosebirile dintre ornament şi decor. Aspectele şi caracterele 
ornamentelor. Utilizarea ornamentului în diverse ramuri de activitate a omului  
Importanţa posedării şi aplicării cunoştinţelor ornamentale. 

3 

T.6. Friza ornamentală. Aspectele frizelor. Deosebirea dintre friză, chenar şi bordură. 
Specificul aplicării 3 

Total prelegeri 15 
 

Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 
L.L.1. Stilizarea artistică. Se execută două lucrări practice. Prima studiu cromatic din 

natură cu temă de peisaj, natură statică, floral, vegetal, animalier etc.Schiţă grafică 
şi interpretarea coloristică. Valorile transformărilor elementelor vii ale naturii în 
cele decorative. Exerciţiu practic propriu-zis. Formatul A 4.. 

4 
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L.L.2. Stilizarea artistică realistă. Se efectuează o lucrare la unul dintre cele două 
caractere grafice – rece şi cald. Stilizarea artistică geometrică sau abstractă. Se 
înfăptuieşte o lucrare. Selectare liberă la voia autorilor. Formatul A 4. 

4 

L.L.3. Compunerea ornamentului conform legităţilor realiste de construire 
compoziţională. Prima lucrare conform tactelor ritmice. Proporţiile şi 
simetria.Aspectul sau caracterul dinamicii, aspectul ornamentului şi tipul gamei. 

4 

L.L.4. Compunerea ornamentului conform legităţilor (metodelor) abstracte de construire 
compoziţională. Se interpretează o lucrare practică de cunoaştere a principiului 
perimetrului formei.. Se indică tipul ornamentului şi gama. 
Friza ornamentală. Se efectuează o lucrare practică de compunere a frizei statice 
sau în echilibru cu indicaţia aspectului de ornament şi a gamei. Formatul A 4 

4 

L.L.5. Friza în dinamica cinetică, se execută o lucrarea practică, respectând gama şi tipul 
ornamentului. Friza ornamentală. Se interpretează o lucrare conform principiului 
de construire ondular sau aspirativ. Formatul A 4.    Se indică caracterul 
ornamentului şi gama plastică. 

4 

L.L.6. Compoziţie ornamentală. Lucrare practică de finalizare. Se prezintă schiţă grafică în 
creion şi lucrarea propriu-zisă interpretată în culoare, cu indicaţia tipului 
ornamentului, principiul de compunere şi coloritul. Formatul A 4. 

6 

Total lucrări de laborator/seminare  30 
 
7.4. Bazele Ceației de Formă I  

Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

Tematica prelegerilor 
T.1. Omul şi lumea formelor volumetrice ce-l înconjoară. Premisa şi geneza formelor 

volumetrice. 2 

T.2. Originea formelor şi deosebirea ei de premisă şi geneză. Importanţa studierii şi 
cunoaşterii principiilor de naştere şi evoluare a formelor naturii pentru oamenii de 
creaţie. 

2 

T.3. Originea formelor artificiale. Deosebirea formelor din mediul artificial de trai de cele 
din mediul viu al naturii. Modalităţile de studiere a formelor ce ne înconjoară. Rolul 
comparaţiei în procesul de cunoaştere a formelor. 

2 

T.4. Mijloacele de realizare a compoziţiilor volumetrice: materiale, plastice şi artistice. 
Factura, însuşirea şi calităţile ei plastice. Categoriile şi tipurile de factură. 3 

T.5. Relieful ca mijloc plastic de exprimare. Clasificarea reliefurilor. Particularităţile ce-l 
deosebesc de alte mijloace plastice. Gradaţiile şi aspectele reliefului. Forma 
volumetrică şi conţinutul ei. Realizarea volumului prin alte mijloace plastice. Clasificare 
formelor volumetrice în categorii şi aspecte 

3 

T.6. Forma volumetrică şi conţinutul ei. Realizarea volumului prin alte mijloace plastice. 
Clasificare formelor volumetrice în categorii şi aspecte 3 

Total prelegeri 15 
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Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 
L.L.1. Efectuarea lucrărilor plastice în machetă prin intermediul juxtapunerilor de facturi 

executate în hârtie. Căpătarea facturilor în rezultatul influenţii fizice asupra hârtiei. 
Utilizarea diverselor rechizite în condiţii de laborator. 

2 

L.L.2. Efectuarea lucrărilor plastice în machetă din hârtie cu scopul studierii şi însuşirii 
noţiunii de relief. Pregătirea schiţelor . Efectuarea lucrărilor plastice de laborator 
pe etape. Formatul A-4. 

2 

L.L.3. Studierea formelor volumetrice realiste, geometrice. Studierea formelor 
volumetrice abstracte. Executarea practică a lucrărilor în condiţii de laborator. Se 
efectuează lucrări în machetă ca diverse aspecte de formă nonfigurativă. Formatul 
A-4. 

2 

L.L.4. Crearea formelor artificiale în machetă. Studierea şi însuşirea principiilor 
invenţionale, aspectele şi procedeele lor. 

 Se efectuează o lucrare în machetă exprimând cele cinci procedee de creare a formelor 
noi. Lucrarea cere instrumente şi materiale speciale de confecţionare a formelor 
volumetrice. Formatul A-4. 

3 

L.L.5. Procesul de invenţie a formelor se reduce la: crearea formelor prin decuparea unor 
părţi, prin eliminarea anumitor porţiuni de volum, aplicând proporţionarea artistică 
şi alte mijloace artistice. Obţinerea formelor noi prin adăugare la forma dată, prin 
suplimentare, care face ca forma să fie mai bogată. 

3 

L.L.6. Transformarea plastică prin decupare, secţionare şi alunecare a părţii decupate pe 
una din suprafeţele divizate; dobândirea formelor noi prin întrepătrundere, când 
formele suferă o oarecare străpungere; lucrările executate sunt prezentate frumos 
pentru vizionare, analiză, examinare şi evaluare. 

3 

Total lucrări de laborator/seminare  15 
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9. Evaluare 
Curentă Proiect de an Examen final Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 
Standard minim de performanţă 
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la examen și la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de 
modelare constructivă. 

 


