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REZUMAT. Având în vedere faptul că există o nevoie stringentă ca specialiștii în domeniul textil, să-și însușească 

noile aplicații software pentru proiectarea materialelor textile, astfel încât să devină competitivi pe piața muncii, 

INCDTP derulează pentru perioada 2020-2022, un nou proiect Erasmus+. Proiectul “Software tools for textile 

creatives - OPTIMTEX”, are ca obiectiv principal susținerea tinerilor profesioniști din industrie și a studenților din 

domeniul textil prin materiale educaționale asupra diferitelor aplicații software pentru proiectarea textilelor tehnice 

și inteligente, în țesătorie, tricotare, prototiparea virtuală a confecțiilor, brodare și proiectare experimentală 

(www.optimtex.eu ).  

Cuvinte cheie: e-learning, textile, proiectare, software  

ABSTRACT. Considering the need of textile creatives to acuire knowledge in the field of software for design of textile 

materials, in order to become competitive within the world of work, INCDTP runs a new Erasmus+ project during 

2020-2022. The project “Software tools for textile creatives - OPTIMTEX”, has as main aim supporting of young 

professionals from the industry and of HE students from the textile field, by means of educational materials on 

various software for design of e-textiles, in weaving, knitting, virtual prototyping of clothing, embroidery and 

experimental design (www.optimtex.eu ).   
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1. PROIECTELE INCDTP IN DOMENIUL 

FORMARII PROFESIONALE 

Sinergia între educație și industrie este una dintre 

domeniile de activitate prioritare ale INCDTP – 

București. INCDTP a derulat  o serie de proiecte de 

tip Erasmus+ în perioada 2014-2020, care au avut ca 

obiectiv principal transferul de cunoștințe și 

competențe de la centrele de cercetare către 

companiile din industrie, universități și centre de 

formare profesională în domeniul textil. 

Resursele Educaționale Deschise (RED), 

elaborate în cadrul acestor proiecte sunt disponibile 

cu acces liber pe platforma de e-learning: 

www.advan2tex.eu/portal/ .  

Există o anumită continuitate între cele trei 

proiecte de formare profesională în domeniul textil, 

implementate de către INCDTP. Advan2Tex s-a 

focalizat pe module educaționale în domenii ale 

textilelor avansate prelucrate în sistem e-learning, 

TexMatrix a abordat soluții de inovare pentru 

companiile textile în baza matricei cunoașterii, iar 

Skills4Smartex a conturat aplicații finale ale 

disciplinelor de bază prin prisma textilelor inteligente 

 

 
 

Fig. 1 – Imagine de la workshop organizat de către INCDTP. 

 

 

http://www.optimtex.eu/
http://www.optimtex.eu/
http://www.advan2tex.eu/portal/
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Tabelul 1. Info asupra celor trei proiecte  în domeniul formării profesionale

Acronim Advan2Tex TexMatrix Skills4Smartex 

Sigla 

 

 

 

Titlu E-learning course for innovative 

textile fields 

Matrix of knowledge and 

competitiveness in textile 

enterprises 

Smart textiles for STEM training 

Ideea Formarea profesionala a 

tinerilor specialiști prin cursuri 

mixte, in baza unor module în 

domeniul textilelor avansate. 

Sprijinirea inovării in 

companiile textile prin noi 

soluții de cercetare, în baza 

matricei cunoașterii. 

Sprijinirea disciplinelor de baza (mate, 

fizică, chimie, elth) prin exemple de textile 

inteligente pentru formarea profesionala 

practica a elevilor si studenților. 

Durata 2014-2016 2016-2018 2018-2020 

Website  www.advan2tex.eu  www.texmatrix.eu  www.skills4smartex.eu  

 

 
 

Fig. 2 – Imagine de la evenimentul de formare INCDTP - VET skills week 2019,  

cu elevi de la Liceele Nichita Stănescu și Gheorghe Asachi din București. 

 

2. UN NOU PROIECT IN DOMENIUL 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI UNIVERSITAR - 

OPTIMTEX 

Ideea proiectului a plecat de la premisa că un 

specialist în domeniul textil având cunoștințe de 

utilizare a softurilor de proiectare în domeniul textil, 

are șanse sporite de angajare pe piața muncii.  

 
 

Fig. 3 – Modulele educaționale în domeniul e-textile. 

 

Astfel, s-au conturat cinci module educaționale 

tehnice, în domeniul aplicațiilor software pentru țesere, 

tricotare, prototipare virtuală a confecțiilor, brodare și 

proiectare experimentală, la care se adaugă un al șaselea 

modul în domeniul aplicării cunoștințelor în practică si 

în transfer tehnologic [1].  

INCDTP – București coordonează un parteneriat 

prestigios format din Universități și centre de cercetare 

la nivel european, din țări precum Belgia, Republica 

Cehă, Portugalia, România și Slovenia. Mai multe 

detalii pe site-ul proiectului www.optimtex.eu .  

 

3. MODULUL PENTRU PROIECTARE 

EXPERIMENTALA 

Proiectarea experimentala contribuie la 

identificarea de informații relevante in cadrul unui 

proces, prin reducerea la un minim a testelor 

experimentale (care necesita timp si resurse). Se are 

in vedere selectarea parametrilor de intrare relevanți 

pentru obținerea răspunsului dorit. Proiectarea 

experimentală oferă posibilitatea asocierii unui model 

matematic polinomial pentru optimizarea răspunsului 

in funcție de parametrii de intrare [2]. Exemple: 

planurile factoriale, planul central compozit rotabil, 

planul  D-Optimal, Taguchi etc. Astfel de aplicații 

necesită utilizarea de soft-uri pentru calcul numeric: 

Excel, Open Office Calc, Matlab, Modde. 

Cunoașterea acestor aplicații software este deosebit 

de utilă studenților și specialiștilor în domeniul textil.  

http://www.advan2tex.eu/
http://www.texmatrix.eu/
http://www.skills4smartex.eu/
http://www.optimtex.eu/
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Drept exemplu de proiectare experimentală 

prezentăm tratamentul hidrofob în mediu de plasmă 

pe materialele din 100% BBC, cu masa specifică de 

400 g/m2 [3-5]. S-au selectat ca parametrii de intrare: 

puterea generatorului [W] si timpul [s], iar ca 

variabilă de rezultat unghiul de contact pentru 

caracterul hidrofob.  
În baza coeficienților de regresie calculați pentru polinomul 

de gradul doi, s-a putut reprezenta grafic suprafața de răspuns a 

unghiului de contact (Figura 5). 

    
 

Fig. 4 – Unghiul de contact pe substratul hidrofob  și aparat 

goniometru optic

 
Tabelul 2. Matricea experimentală 

 

 
Fig. 5. Suprafața de răspuns a unghiului de contact funcție de puterea și timpul procesului. 

 

5. CONCLUZII 

Demersurile INCDTP- București pentru 

sprijinirea formării profesionale în domeniul textil s-

au concretizat prin implementarea mai multor 

proiecte și inițiative educaționale. Cele trei proiecte 

Erasmus+ Advan2Tex, TexMatrix și Skills4Smartex 

au reunit un grup țintă format din tineri specialiști, 

ucenici și studenți, care au fost instruiți prin cursuri 

mixte, în sala de curs și în sistem e-learning. În 

momentul de față, platforma de e-learning Moodle a 

proiectelor are peste 800 conturi de utilizator, 

provenind de la cursanții înscriși în sistem e-learning 

din partea organizațiilor partenere în proiecte.  

În cadrul celor trei proiecte, INCDTP a organizat 

un număr de șase cursuri mixte cu 200 studenți și 

tineri specialiști în domeniul textil și un număr de șase 

evenimente de multiplicare cu un număr de 140 

reprezentanți din industrie. Un al patrulea proiect, 

OptimTex vine în sprijinul studenților și specialiștilor 

din industrie, prin resursele educaționale în domeniul 

aplicațiilor software pentru proiectarea textilelor 

tehnice și inteligente. Astfel, s-au propus cinci 

module educaționale pentru aplicații software de 

proiectare în domeniile de țesere, tricotare, 

prototipare virtuală a confecțiilor, brodare de textile 

inteligente și proiectare experimentală. Proiectul 

OptimTex se derulează în perioada 2020-2022 și are 
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ca obiectiv organizarea a trei cursuri de studii 

intensive în anul 2022, la Universitatea Maribor din 

Slovenia, la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din 

Iași și la Universitatea Ghent din Belgia. Totodată, se 

vor organiza evenimente de multiplicare în cadrul 

proiectului în luna iunie 2022, cu implicarea 

specialiștilor din industria textilă. Materialele 

educaționale sunt în lucru și se vor putea consulta în 

format e-learning pe platforma Moodle (www. 

advan2tex.eu/portal/ ) și prin instrumentul de  

e-learning de pe site-ul proiectului (www.optimtex.eu).  

Modulul educațional elaborat de către echipa 

INCDTP este în domeniul proiectării experimentale, 

o temă de cercetare de interes pentru studenții din 

învățământul superior tehnic, care nu este abordată de 

către programa universitară de licență. Studiile de 

inginerie în mod special, sunt completate prin 

cunoștințele de proiectare experimentală. Acestea 

permit optimizarea proceselor experimentale în 

sensul reducerii numărului de teste cu menținerea 

informațiilor relevante și aplicarea unui model 

matematic pentru dobândirea de noi informații, 

precum analiza MINMAX. Se pot obține astfel 

valorile parametrilor de intrare, la care răspunsul 

procesului tehnic este optimizat. Printre exemplele 

prezentate în curs, se regăsește tratamentul în plasmă 

pentru hidrofobizarea materialelor textile, destinate 

echipamentelor pentru situații de urgență.  

Vă invităm să urmăriți site-ul proiectului pentru 

consultarea materialelor educaționale în format e-

learning și pentru actualizările legate de cursuri. 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei 

Europene.  

BIBILOGRAFIE 

[1] Dodu, A. (coordonator) Manualul Inginerului Textilist, 

Editura AGIR, 2005, București, România. Volumul 

manifestării, Data, Anul, Localitatea, Țara.  

[2]  Țâțu M., Oprean C., Boroiu A., Cercetarea experimentală 

aplicată în creșterea calității produselor și serviciilor, Editura 

AGIR, București, 2011. 

[3] Radulescu, I.R.; Surdu, L.; Scarlat, R.; Constantin, C.; Mitu, 

B.; Morari, C.; Costea, M. Modelling the Woven Structures 

with Inserted Conductive Yarns Coated with Magnetron 

Plasma and Testing Their Shielding Effective-

ness. Textiles 2021, 1, 4-20. https://doi.org/10.3390/ 

textiles1010002  

[4] Radulescu, I.R.; Surdu, L.; Visileanu, E., Morari, C., Costea, 

M., Modeling and Validating Analytic Relations for 

Electromagnetic Shielding Effectiveness of Fabrics with 

Conductive Yarns, Intechopen, 2021, UK, DOI: 

10.5772/intechopen.95524  

[5]  Rădulescu, I.R., Surdu, L., Mitu, B., Morari, C., Costea, M., 

Golovanov, N., Conductive textile structures and their 

contribution to electromagnetic shielding effectiveness, In: 

Industria Textila, 2020, 71, 5, 432–437,  http:// 

doi.org/10.35530/IT.071.05.1783 . 

 

Despre autori 

Dr. ing. Ion Răzvan RĂDULESCU 

INCDTP - București, România 
  

Cercetător științific gradul II în cadrul INCDTP / Departamentul DCIM, absolvent de doctorat la Universitatea 

Politehnica București – Facultatea de Energetică, cu tema asigurării compatibilității electromagnetice prin structuri 

textile. Specializare în tratamentul materialelor textile în mediu de plasmă, caracterizarea materialelor textile din punct 

de vedere al confortului termo-fiziologic, determinarea unghiului de contact pentru evidențierea caracteristicilor de 

suprafață ale materialelor textile. Numeroase aplicații informatice în domeniul textil in limbajul de programare PHP / 

MySQL (Intranet INCDTP). Proiecte în coordonare pe programul Erasmus+, formare profesională (VET) – 

Advan2Tex (2014-2016), TexMatrix (2016-2018), Skills4Smartex (2018-2020) și învățământ universitar OptimTex 

(2020-2022), cu implementarea platformei de e-learning Moodle ( www.advan2tex.eu/portal/  ). 

 
Dr. ing. Raluca Maria AILENI 

INCDTP - București, România 
  

Cercetător științific gradul II, dr inginer, în domeniul tehnologiei informației în inginerie industrială. In anul 2012 a 

obținut titlul de doctor in Inginerie Industriala Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. In prezent este 

doctorand la Universitatea Politehnica din București, in electronica, telecomunicații si tehnologia informației, tema 

de cercetare sisteme de monitorizare inteligente bazate pe senzori, cloud, IoT pentru domeniul medical. Este 

manager/responsabil de proiect (TEXSTRA Erasmus+, 3DElectrotex, Optimitex, FOSTEX, DigiTex) şi membru în 

echipe de cercetare in cadrul proiectelor naționale/internaționale. 

 

Drd. ing. Adrian SĂLIȘTEAN 

INCDTP - București, România 
  

Cercetător științific gradul III, doctorand la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Cunoștințe în 

domeniul programării orientate pe obiecte în C#, ASP.NET, și modelarea materialelor textile pentru aeronautică prin 

http://www.advan2tex.eu/portal/
http://www.advan2tex.eu/portal/
http://www.optimtex.eu/
https://doi.org/10.3390/textiles1010002
https://doi.org/10.3390/textiles1010002
http://doi.org/10.35530/IT.071.05.1783
http://doi.org/10.35530/IT.071.05.1783
http://www.advan2tex.eu/portal/


FORMAREA SPECIALIȘTILOR IN DOMENIUL APLICAȚIILOR SOFTWARE  

 

Buletinul AGIR nr. 4/2021 ● octombrie-decembrie 47 

aplicații software – Python. Responsabil și membru în colectiv pentru numeroase proiecte pe plan național și 

internațional (ERA-NET, Eureka, Nucleu etc.). 

 

Dr. ing. Emilia VISILEANU 

INCDTP - București, România 
  

Cercetător științific gr.I, dr.ing., la INCDTP-București, absolventă a  Institutului Politehnic „Gh. Asachi„ Iași – 

Facultatea de Industrie Ușoara cu peste 40 ani experiență în participarea și coordonarea de proiecte de cercetare, 

derulate în programele naționale și internaționale de CDI și peste 20 ani în managementul organizațional și al 

activității de cercetare - dezvoltare. Recunoașterea științifica s-a materializat prin publicarea a 16 carți în calitate de 

autor și coautor, 56 lucrări științifice publicate în reviste sau proceeding-uri ale unor conferințe, 15 brevete de 

invenții și peste 95 de premii și medalii ale saloanelor de invenții și inovații. Președinte al SIT-AGIR, SCCR și CT-

103 ASRO, vicepresedinte ASRO. 

 

 

Dr. ing. Carmen GHIȚULEASA 

INCDTP - București, România 
  

Cercetător științific gr. I, dr. ing., la INCDTP-București,  cu funcția de director general din anul 2011. 

Peste 32 de ani de experiență în domeniul cercetării textile. Activitate în cercetarea fundamentală și 

aplicată în proiectarea și producția de structuri textile cu caracteristici de performanță ridicate, utilizate în 

diferite domenii. Elaborare de tehnologii de procesare pentru compoziții fibroase non-convenționale, fibre 

naturale și chimice. Expertiză în programe de training în textile. 28 de proiecte de cercetare derulate în 

calitate de director de proiect în perioada 2000-2021, expert al Platformei Europene pentru T&C – 

TEG 1. 


