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REZUMAT. Designul industrial este o activitate complexă, care implică mai multe etape şi nivele de abordare, 
între care protecţia mediului este nu numai un deziderat ci şi o componentă esenţiala. În etapa istorică pe 
care o parcurgem, trebuie să fim conştienţi de efectele acţiunilor noastre, moştenire pentru viitorul civilizaţiilor 
planetei. Resursele materiale aferente unui produs, de-a lungul întregului său ciclu de viaţă, au un impact 
important asupra mediului înconjurător. Acest impact ar putea fi redus având în vedere atât calitatea cât şi 
cantitatea acestor resurselor materiale. 

Cuvinte cheie: design industrial, ecodesign, educaţie, mediu, resurse. 

ABSTRACT. Industrial design is a complex activity, which involves many steps and levels to deal with, between 
the environment protection is not only a wish, but a very important component. In the historical stage that we 
pass through, we must be fully aware of our actions effects, heritage for the future of the planet civilizations. 
The material resources used during a product life cycle, have a very important impact on the environment. 
This impact could be reduced considering both the quality and the quantity of these material resources. 
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1. INTRODUCERE  

Şcoala românească de inginerie, prin vârful său de 
lance, Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti, are ca 
scop primordial, pregatirea viitorilor ingineri la un 
nivel profesional şi calitativ care să permită tuturor 
absolvenţilor săi, o integrare firească, fără seisme, în 
unitaţile de producţie din ţară sau de orişiunde ei ar 
putea fi solicitaţi. Universitatea „Politehnica“ din 
Bucureşti îşi propune să devină “Referenţialul” de 
excelenţă pentru învăţământul superior tehnic din 
România, şi să se menţină printre cele mai valoroase 
universităţi tehnice din lume, în misiunea sa asumată, 
de a pregati specialişti în diferite domenii ale culturii 
tehnice, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiintifice, teh-
nice şi cultural-umaniste valoroase, de a se integra în 
procesele tehnologice, economice şi social-culturale, 
ale societăţii româneşti şi ale lumii contemporane.  

Scopul în sine al unei universităţi este produsul său 
(studentul, absolventul). Calitatea produsului (fig. 1) 
este imposibil de realizat fără proces. Calitatea 
procesului este imposibilă fără o organizare corectă. 
Organizare corectă nu există fără liderul potrivit. 
Implicarea puternică, a tuturor, este stâlpul de sus-

ţinere pentru toate celelalte. Fiecare dintre aceşti 
piloni depinde de ceilalţi patru (fig. 1) şi dacă unul 
este şubred, totul se dărâmă. 

Fiecare verigă, fiecare etapă a procesului, nestă-
pânită corect şi total, compromite produsul. Avantajul 
şi superioritatea sistemului constă tocmai în faptul că 
dezvoltă întreg sistemul, nu părţi ale sale, individual, 
sau pe rând. Rolul conducătorul, liderul, este esenţial, 
el este un model, cu responsabilitate personală, nu un 
şef. Liderul dezvoltă creativitatea, şeful o inhibă; 
liderul face lucrurile mai bune, şeful le face să meargă; 
liderul face să se întâmple, şeful speră că se va în-
tâmpla; liderul creează alţi lideri, şeful creează alţi şefi. 

Între disciplinele inginereşti comune tuturor spe-
cialitaţilor pentru care se pregătesc tinerii în UPB, 
disciplinele grafice au cunoscut un accentuat proces 
de modernizare şi adaptare la noile programe educa-
ţionale. Limbajul grafic, forma de comunicare a in-
ginerilor şi nu numai a lor, are un caracter universal, 
nelimitat în timp şi spaţiu. Noul departament de 
Grafică Inginerească şi Design Industrial din UPB este 
responsabil de pregătirea studenţilor in domeniile 
grafice, la toate formele de învătământ superior tehnic: 

 licenţă, 
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 master, 
 doctorat, 

 învăţarea continuă (ex: cursuri pentru experţi 
extrajudiciari şi consultanţi AGIR). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Cei cinci piloni ai managementului calităţii totale aplicat UPB. 
 

Cu precădere, în cadrul studiilor masterale şi 
doctorale, Designul Industrial, cu diferitele sale dis-
cipline derivate sau conexe, ocupă o poziţie centrală, 
nodală, în pregătirea viitorilor specialişti. 

2. CONCEPTUL DE DESIGN  

Dacă luăm sensul din dicţionare al cuvântului 
design, constatăm că are numeroase semnificaţii: plan, 
proiect, desen, schiţă, schemă, concepţie, model, model 
industrial, crochiu, compoziţie, idee generală, invenţie, 
etc. Începând din a doua jumătate a secolului XX, 
termenul de design, desemnează atât proiectul de 
realizare a unui produs, cât şi produsul în sine, precum 
şi aspectul său estetic. Pentru eliminarea confuziei 
generate de multiplele sensuri, autorii anglo-saxoni 
preferă sintagma industrial design, care ar însemna:  

concepţia, proiectarea şi realizarea produselor 
funcţionale, utile şi estetice în acelaşi timp, în cadrul 
producţiei de serie industrială (fig. 2).  

Între definiţiile designului, merită amintită cea care 
îi aparţine lui Thomas Munro (1949): Designul 
industrial este arta de a produce sau planifica 
producţia de obiecte, în majoritate tridimensionale, 
astfel încât să le facă potrivite pentru scopuri practice, 
utilitare şi de asemenea, satisfăcătoare din punct de 
vedere estetic, sub aspect vizual şi sub alte aspecte; sau 
cea a lui L. Moholy Nagy – şcoala Bauhaus - (1947): 
Designul este organizarea într-un echilibru armonios a 
materialelor, procedeelor şi tuturor elementelor care 
ţin de o anumită funcţie. El integrează la fel de bine 
nevoile tehnologice, sociale şi economice, precum şi 
necesităţile biologice sau efectele psihologice ale 
materialelor, forma, culoarea, volumul, spaţiul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2. Semnificaţia termenului DESIGN. 
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Fig. 3. Atributele designului de produs. 

 
2.1. Designul de produs 

Designul de produs cuprinde totalitatea activităţilor 
întreprinse pentru crearea produselor care satisfac o 
trebuinţă, respectând principiile producţiei de serie. 
astfel se pot exemplifica maşini, aparate şi unelte de 
lucru, obiecte de uz casnic, aparatura audio-video, etc. 

Un produs realizat calitativ, înbină mai multe 
atribute (Fig. 3): 

 utilitatea – se referă la satisfacerea anumitor 
necesităţi, la performanţele pentru care a fost con-
ceput produsul; 

 estetica – reprezintă echilibrul şi proporţia 
formelor, armonia culorilor, textura, etc; 

 ergonomicitatea – se traduce prin relaţia om-
produs (respectarea valorilor antropometrice, a norme-
lor de siguranţă şi obişnuinţelor omului), prin adaptarea 
mediului la posibilităţile şi nevoile omului; 

 semnificaţia – se sugerează prin aspectul 
produsului funcţia sa precum şi tipul de utilizator 
căruia i se adresează; 

 originalitatea – este dată de calitatea de a ieşi 
în evidenţă între produsele similare. Evidenţierea 
unui produs se face prin simbolul mărcii, sau firmei 
producătoare, prin logo de produs, etc; 

 actualitatea – se referă la încadrarea produsului 
în momentul istoric respectiv (stil, modă). 

2.2. Clasificarea produselor 

După destinaţie şi nu numai, produsele se împart 
în produse de consum produse de uz curent, 

produse de folosinţă îndelungată, produse speciale, 
produse nedorite dar necesare etc.) şi produse 
industriale. În categoria produselor industriale intră 
materiile prime, materiale prelucrate, subansambluri, 
componente standardizate, unelte şi maşini de lucru, 
utilaje şi echipamente, etc. 

În realizarea produselor se disting diferite nivele 
de noutate, care depind de anvergura schimbărilor, 
modificărilor şi transformărilor la care este supus un 
produs în urma studiilor, cercetărilor şi activităţilor 
de proiectare. Se pot evidenţia următoarele: 

 proiectarea adiţională – adăugarea de funcţii 
noi unui produs consacrat; 

 reproiectare – îmbunătăţirea funcţionării unui 
produs existent, reducerea costurilor, etc; structura 
produsului şi soluţiile tehnice rămân aceleaşi; 

 proiectarea de produs – presupune parcurgerea 
întregului ciclu de proiectare, începând cu studiul 
pieţii, până la scoaterea din uz a produsului (Fig. 4). 
Soluţiile tehnice sunt cele consacrate într-o viziune 
creataoare, fie soluţii noi; 

 proiectarea inovativă (radicală) – presupune 
ruperea de tradiţie şi crearea unui produs absolut 
nou. Este absolut normal că soluţiile tehnice sunt 
inovatoare. Produsele cu design inovativ se reali-
zează greu datorită reţinerii firmelor producătoare de 
a investi pe un teren necunoscut atât creatorilor cât şi 
pieţei, care ar putea reacţiona negativ faţă de 
noutatea unui produs necunoscut; 

 proiectarea vizionară – nume sugestiv pentru 
ieşirea din normalul, cunoscutul, obişnuitul momen-
tului istoric respectiv.  
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Etapele designului de produs sunt prezentate în 
schema din figura 4, începând cu studiul de piaţă şi 
continuând cu proiectarea conceptuală şi detaliată a 
produsului, fabricarea şi vânzarea, până la ieşirea din uz 
a acestuia. Se poate observa complexitatea activităţii de 

design, cu etapele, fazele şi intercondiţionalităţile 
acestora. De exemplu vânzarea produsului influenţează 
în mod direct studiul de piaţă, proiectarea în detaliu 
este condiţionată de calculele specifice şi materialele 
folosit, de formele funcţionale şi constructiv-tehnologice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4. Etapele degnului de produs. 

 

3. EDUCAŢIA PENTRU ECODESIGN 

Evoluţia societăţii umane a avut ca motor necesi-
tăţile vitale. Avansul tehnologic a permis în ultimul 
secol o înlocuire a necesităţilor cu dorinţe, designul şi 
designerii răspunzând tot mai mult dorinţelor şi nu 

necesităţilor. În goana după profit, companiile încura-
jează populaţia să consume, să cumpere tot mai multe 
produse. Din această cauză, relaţia dintre om şi mediu, 
dintre om şi natură, s-a alterat tot mai mult. Conse-
cinţă a agresiunii umane, mediul a reacţionat şi a fost 
necesară o nouă ştiinţă care să identifice cauzele 
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acestui dezechilibru şi să caute modalităţi de a-l evita, 
căi de a contracara efectele nocive ale activităţilor 
umane asupra mediului. Astfel, la inceputul anilor ’70 
a apărut o nouă ştiinţă ecologia (oikos=casă, lo-
gos = ştiinţă), care studiază relaţia dintre organismele 
vii şi mediul în care acestea trăiesc. Primul pas în 
ecologia industrială a fost reciclarea. Cantitatea, 
calitatea şi costul deşeurilor a devenit o problemă ce 
se cerea rezolvată. A apărut recuperarea materialelor 
şi refolosirea lor. 

Ecodesignul este o nouă abordare a conceptului de 
design, un design pentru un viitor mai sigur. Omenirea 
se găseşte într-o criză de sistem, într-un moment de 
cotitură spre o societate responsabilă faţă de viaţa 
actuală şi viitoare, sau spre dezastul total. Ieşirea din 
această criză este posibilă cu condiţia modificării 
sistemului actual de dezvoltare a societăţii umane. 
Schimbarea constă în: 

 o nouă abordare a resurselor,  
 o nouă abordare a consumurilor,  
 în reducerea factorilor poluanţi,  
 în reciclarea deşeurilor. 
Designul este profund implicat în aceste schimbări, 

în atingerea unei dezvoltări sustenabile prin toate cele 
trei laturi ale acesteia: ecologică, economică şi socială. 
Activitatea de design trebuie reconsiderată, prin 
formularea şi respectarea unor principii şi proceduri 
care să justifice adăugarea particulei „eco”. Metodele 
actuale de design urmăresc utilizarea economică a 
materialelor, exploatarea raţională a materiei prime, 
stocarea produselor pe suprafeţe limitate, protejarea 
mediului. Învăţământul superior tehnic, care formează 
viitorii specialişti în domeniul proiectării, dar şi al 
producţiei, trebuie să realizeze predarea, la cursurile 
de specialitate, a unor soluţii şi algoritmi concreţi de 
folosire judicioasă a resurselor materiale. Design-ul 
industrial, conform noilor concepte, promovează conşti 
inţa ecologică a proiectanţilor, pentru conceperea unor 
soluţii de exploatare fără risipă a resurselor naturale, 
cu necesitatea proiectării produselor nepoluante, cu 
abandonarea pragmatismului deciziilor tehnologice ce 
vizează exclusiv profitul. 

Abordarea tradiţională în domeniul protecţiei me-
diului are în vedere prevenirea poluării şi mana-
gementul deşeurilor, dar aceste strategii vizează doar 
preîntâmpinarea sau minimizarea impactului potenţial 
de mediu, fără a se lua în considerare proiectarea 
produselor, eco-proiectarea. Acesta constă în integrarea 
aspectelor de mediu în faza de proiectare, luându-se în 
considerare întreg ciclul de viaţă a produsului de la 
achiziţionarea materiilor prime până la aruncarea 
produsului. Noul concept vizează eliminarea impactu-
lui de mediu din produs şi din procesul de producţie. 
Este o realitate faptul că ecodesignul necesită o 
abordare interdisciplinară, în echipă, iar pregătirea 
viitorilor ingineri pentru ecodesign trebuie demarată 
încă din primii ani de studii universitare. 

4. CONCLUZII 

Resursele materiale aferente unui produs, de-a 
lungul întregului său ciclu de viaţă, au un impact 
important asupra mediului înconjurător. Acest impact 
ar putea fi redus având în vedere atât calitatea 
materialelor alese de proiectant şi cantitatea resurselor 
materiale necesare produsului pe durata întregii sale 
vieţi, cât şi  eco-atributele acestora – cantitatea de 
energie înmagazinată şi capacitatea de reciclare – 
precum şi câteva strategii destinate reducerii cantităţii 
acestor resurse materiale utilizate pentru un produs. 
Ecodesignul modern include multiple activităţi de 
soluţionare a diverselor probleme legate de produs: 
structură, aspect, concepţie, funcţionalitate, conţinut 
informaţional, economie de material şi energie, pro-
tecţia mediului etc. 
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