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ATELIER DESIGN I 

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 

II 3 E, P S - unitate de curs de 
specialitate 

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 30 120 60 30 60 
 

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

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

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 „Atelier Design I” este multidisciplinară, care contine 
disciplinele: „Atelier design Industrial I”, “Machetarea I”, “Bazele Creației de 
Formă II”, „Arta Proiectării Inginerești 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. 

 
 
 
 

http://www.utm.md/
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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. 

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; 

CPL3. Asigurarea activităților în contextul constrângerilor tehnico-economice 
C3.1. Definirea și descrierea proceselor tehnologice de utilizare a utilajului 

tehnologic din ramură 
C3.2. Organizarea şi coordonarea activităţilor colectivelor de salariaţi (unităţi de 

producere, proiectare, cercetare); Elaborarea deciziilor manageriale şi 
adaptarea acestora în condiţiile variaţiei de opinii; 

C3.3. Elaborarea metodologiei de cercetare, modelelor teoretice pentru optimizarea 
calităților produselor industriale, a planurilor de experienţe, analiza rezultatelor 
obţinute şi elaborarea recomandărilor practice. 

C3.4. Studierea comparativă și evaluarea critică a principalelor metode de proiectare 
C3.5.Elaborarea metodologiei de comunicare privind încheierea contractelor, 

alcătuirea curriculumului, conducerea tratativelor în scopuri de serviciu, şi alte 
activităţi utilizând (limbi) mijloacele de birotică contemporane (mass-media, 
calculatorul etc.). 

CPL5. Elaborarea conceptelor creative a produselor industriale. Utilizarea 
profesională a calculatorului. 

C5.1. Descrierea conceptelor și metodelor de elaborare a proiectelor tehnice și 
tehnologice specifice domeniului. 

C5.2 Utilizarea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza ale științelor din 
domeniului artelor,ingineriei si alte, aplicate in fabricarea produselor 
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industriale. 
C5.3. Aplicarea metodologiilor avansate de elaborare a proiectelor tehnice și 

tehnologice specifice domeniului profesional . 
C5.4. Utilizarea adecvată a criteriilor și metodelor standard de elaborare a 

proiectelor tehnice și tehnologice specifice domeniului profesional. 
C5.5. Elaborarea proiectelor specifice domeniului profesional inclusiv cu utilizarea 

tehnologiilor informaționale avansate. 
Competenţe 
transversale 

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

 
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 design industrial  si dezvoltarea de produse 
industriale, competitive pe piață.  
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. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 
7.1. Atelier Design Industrial I  

Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor sem III 
L.L.1. Analiza de pre-proiectare. Conceperea formelor produselor industriale în dependenţă 

de funcția, mediul, materialele utilizate. 
L.L.1.1. Sarcina tehnica de proiectare. Metode de proiectare. 
L.L.1.2. Funcție, mediu, material, forma. 
L.L.1.3. Analiza structurala a obiectului. 
-Materiale: hârtie. guaşă, acuarelă.. 

15 

L.L.2.Aplicarea structurilor construcțive bionice în proiectare. 
L.L.2.1. Structuri volumetrice. 
L.L.2.2. Structuri bionice naturale. 
L.L.2.3. Bionizarea produselor industriale. 
- Materiale: hârtie. guaşă, acuarelă 

15 

L.L.3. Proiectarea produselor industriale cu structura spaţial – volumetrică dezvoltată. 
Elaborarea memoriului explicativ. Elaborarea proiectului de an.  
L.L.3.1. Structura spațial-volumetrica. 
L.L.3.2. Stilizarea formelor,  nuanţarea lor. 
L.L.3.3. Compartimente ale memoriului explicativ. 
- Materiale: hârtie. guaşă, acuarelă. 

15 

Total lucrări de laborator/seminare 45 
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7.2. Machetarea I 

Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor sem III 
L.L.1. Proprietățile plastice ale hârtiei. 
L.L.1.1. Executarea machetelor a formelor geometrice simple (cub, cilindru, con , 
paralelipiped) din hârtie-vatman. 
L.L.1.2 Compoziții tridimensionale din 3-4 forme geometrice, executate din hârtie. 
- Materiale: hârtie, clei. 

10 

L.L.2. Cartonul ca material de machetare. 
L.L.2.1. Machetarea formelor cu diferite suprafețe din carton. 
L.L.2.2. Stilizarea formelor geometrice, nuanțarea lor. 
L.L.2.3. Particularitățile lucrului cu cartonul. 
L.L.2.4. Papier-mache 
- Materiale: hârtie, carton, clei. 

10 

L.L.3. Executarea machetei la proiectul de an.- Materiale: hârtie, carton, clei. 10 
Total lucrări de laborator/seminare 30 

 
7.3. Bazele Creației de Formă II  

Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor sem I 
L.L.1 Stilizarea artistică şi însuşirea condiţiilor decorativităţii.  
Pregătirea schiţelor pentru faza inferioară a stilizării. Interpretarea în machetă a celor mai 

promiţătoare recomandări. 
6 

L.L.2. Cunoaşterea cu faza superioară a stilizării artistice prin executarea schiţelor şi 
efectuarea practică a celor mai reuşite idei. 
Prezentarea grafică a lucrărilor practice şi de laborator cu pregătirea lor ulterioară pentru 

vizionare examinaţională. 

8 

L.L.3. Complexul plastic. Studierea şi însuşirea principiilor de interpretare a noţiunii de 
complex în posibilităţi şi variante de machetare. Examinarea, analiza şi evaluarea schiţelor.  
Efectuarea formelor volumetrice pe etape respectând legităţile tectonicii, structurii şi 
modalităţile de activizare plastică. 

8 

L.L.4. Proiectarea formelor în desfăşurată aplicând instrumentele şi rechizitele necesare în 
condiţii de laborator. Pregătirea lucrărilor pentru prezentarea artistică a compoziţiei 
volumetrice la vizionarea examinaţională. Analiza, discutarea lucrărilor şi evaluarea 
valenţelor lor artistice. 

8 

Total lucrări de laborator/seminare 30 
 

7.4 Arta Proiectării Inginerești I 

Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

Tematica prelegerilor 
T.1. Principii și regulire de bază (în proiectare). 
T.1.1. Criteriile perfecțiunei construcției. 6 
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T.1.2. Elaborarea schemelor structurale, cinematice și constructive. 
T.1.3. Transmiterea energiei în mai multe fluxuri. 
T.2. Principii și regulire de bază (în proiectare). 
T.2.1. Autoadaptarea sistemului artificial. 
T.2.2. Coordonarea direcțiilor forțelor și deplasărilor. 
T.2.3. Echilibrul și vibro-protecția. 

6 

T.3. Conexiuni mecanice, transmisii și sisteme. 
T.3.1. Îmbinarea elementelor și pieselor. 
T.3.2. Etanșările conexiunilor. 
T.3.3. Suporturi cu rulmenți și ghidaje. 

6 

T.4. Conexiuni mecanice, transmisii și sisteme. 
T.4.1. Cuplaje de îmbinare (compensare) ale arborilor. 
T.4.2. Ambreiaje, frâne și sisteme. 
T.4.3. Transmisii dințate. 

6 

T.5. Conexiuni mecanice, transmisii și sisteme. 
T.5.1. Transmisiile șurub-piuliță (mișcarea de rotație-translație). 
T.5.2. Cutiile de viteză și variatoare (de viteză). 
T.5.3. Mecanisme de distribuție / agregare. Mecanisme de direcție. 

6 

Total prelegeri 30 
 

Tematica activităţilor didactice Numărul 
de ore 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 
L.P.1. Funcționalitatea și continuitatea constructivă. 
L.P.1.1. Tehnologicitatea soluțiilor de proiectare. 
L.P.1.2. Abordarea funcțională în vederea selecției și elaborării schemelor (pe exemple de 
rezolvare a celor mai simple sarcini de reproducere a mișcării și a orientării corpului în 
spațiu). 
L.P.1.3. Obținerea variantelor soluțiilor constructive. 

3 

L.P.2. Autoadaptarea interioară (autoadaptarea relativă a elementelor legăturilor 
nedeformabile din interiorul mecanismelor și construcțiilor). 
L.P.2.1. Metode de micșorare al unghiului de presiune. Eliminarea sau utilizarea pozițiilor 
specifice. 
L.P.2.2. Echilibrarea și preluarea forțelor și a momentelor dezechilibrate. 
L.P.2.3. Metode constructive de atenuare a impactului, reducerea sarcinilor dinamice, 
reducerea pierderilor de energie în timpul frânării și reversării mișcării. 

3 

L.P.3. Locul îmbinărilor în structura mașinilor. Tipurile principale. 
L.P.3.1. Îmbinările statice nedemontabile (turnare, sudare, nituire, lipite și capsate), 
îmbinări din plastic și lacăte. 
L.P.3.2. Dispoziții generale pentru ermetizarea și etanșarea îmbinărilor. 
L.P.3.3. Realizări cumulative ale suporturilor și conexiunilor. 

3 

L.P.4. Obiective funcționale și indicatori de calitate. 
L.P.4.1. Cuplaje rigide și elastice. 
L.P.4.2. Ambreiaje și frâne. 
L.P.4.3. Transmisiile prin curea, lanț și dințate. Transmisiile dințate (inclusiv transmisii 

3 
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melcate). Alegerea schemelor și a soluțiilor de proiectare. Specificul transmisiilor dințate 
planetare, armonice, cyclo și planetare precesionale. 
L.P.5. Posibilitățile funcționale și principiile de proiectare. 
L.P.5.1. Transmisiile (de alunecare și rostogolire) șurub-piuliță (coaxială). Transmisiile 
(inclusiv planetară și armonică) șurub-piuliță cu axe ne coaxiale. Transmisiile șurub-piuliță 
(coaxial) de alunecare. 
L.P.5.2. Cutii de viteză. Transmisie hidrodinamice și electromecanice închise. Variatoare (de 
viteză) prin fricțiune și variatoare cu elemente angrenate. 
L.P.5.3. Mecanisme de direcție. 

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. 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Clifford+T+Smyth&search-alias=books&field-author=Clifford+T+Smyth&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Hardi-Meybaum/e/B00GTC1BUG/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Kevin-Henry/e/B00823RMQM/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Koos-Eissen/e/B001HOHP4M/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Roselien-Steur/e/B00J201GCU/ref=dp_byline_cont_book_2

