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Examinarea domeniului concepţiei de caroserii este, 
poate, cea mai edificatoare asupra implicaţiilor diverse – 
tehnice, tehnologice, comerciale şi culturale – pe care le 
poate antrena colaborarea dintre designer, stilist, ergonom, 
inginer de caroserii, tehnolog. Designul industrial este 
perceput, astăzi, nu numai ca o meserie dedicată creaţiei 
de forme şi soluţii tehnice noi, ci şi ca o meserie de 
interfaţă între numeroasele tipuri de meserii ce pot 
contribui la realizarea unui proiect.  

În cazul unui nou model de automobil, elementele 
preliminare ce decurg dintr-o etapă iniţială de analiză, care 
sunt esenţiale în elaborarea proiectului, sunt caietul de 

sarcini, planul carosier şi caietul de sarcini stilistice.  
Caietului de sarcini cuprinde date ce rezultă în urma 

unor studii privind cererea, piaţa potenţială în cadrul 
gamei existente a constructorului şi a maşinilor concurente, 
precum şi din analiza facută de tehnicieni asupra capacităţii 
financiare, comerciale, tehnice, de studiu şi de fabricaţie a 
firmei. Se determină: caracterul vehiculului (berlină, break 
etc.), dimensiunile (număr de pasageri, volumul maxim al 
bagajelor), datele tehnice importante în plan comercial 
(tracţiune faţă, 5 uşi, roţi independente), performanţele 
(puterea etc.), preţul de vânzare, variantele şi opţiunile, 
data de ieşire „în serie“. 

Pornind de la definirea caroseriei, efectuată în etapa 
anterioară, serviciile tehnice studiază posibilitatea 
realizării unui asemenea vehicul. 

Totalitatea impunerilor cuprinse într-un desen de 
ansamblu constituie ceea ce se numeşte „planul carosier“. 

Practic, pornind de la schema mecanică, pe planul carosier 
se va trasa profilul viitoarei caroserii (fig. 1). 

O primă orientare stilistică a caroseriei este formulată în 
caietul de sarcini şi va fi materializată prin execuţia 
„Planului caracter“. Acest plan cuprinde curbele principale 
ale caroseriei, cele care imprimă „caracter“ arhitecturii 
exterioare a caroseriei (fig. 2). Stilistul, dotat cu un anumit 

simţ psihologic, trebuie să simtă puterea de evocare a 
uneia sau a alteia dintre formele pe care le concepe. 

Stilistul trebuie să ţină cont de necesitatea ca 
automobilul să asigure bune condiţii de habitabilitate, 
aşezare pe scaun, confort, vizibilitate, accesibilitate şi 
securitate, realizând, în acelaşi timp, economie în 
fabricaţie şi utilizare (consum mic, piese uşor de reparat şi 
de înlocuit). 
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