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REZUMAT. Ingineria de model este o profesie tehnică cu aplicaţie în industria modei, unde diversitatea creativă şi adaptarea imediată 

la cerinţele unei pieţe foarte dinamice sunt parametri de calitate profesională. Lucrarea prezintă importanţa formării tehnice iniţiale, de 

specialitate, dar şi a iniţierii în designul de produs, pentru dezvoltarea unei cariere de succes în domeniul managementului modei. 

Aceasta se poate realiza prin liceele tehnice de specialitate, în conditiile în care programele scolare ar fi orientate catre cerintele 

profesionale reale. Dezvoltarea aptitudinilor tehnice ale elevilor, ca şi insistenţa pentru formarea unei minime culturi generale, sunt 

cerinţe de calitate în dezvoltarea unei cariere în domeniu. 

 

Cuvinte cheie: inginerie, parametri, antropometrie, design, produs, îmbrăcăminte, calitate. 

 

ABSTRACT. The pattern engineering is a technical profession having application în fashion industry, where the creative diversity and 

the immediate conformity with the very dynamics market demands are the professional high quality parameters. The paper 

presents the importance of initial technical education, but also of initiation în the product design, în order to develop a successful 

career în the fashion management area. This could be done by the specialized technical secondary schools, under the condition of 

which the scholastic programs would be directed to the real professional demands. The development of scholars technical aptitudes, as 

well as insistence to form a minimal general education, are high quality demands for the career development în this area. 
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Ingineria de model este o profesie tehnică cu aplicaţie în 

industria modei, unde diversitatea creativa şi adaptarea 

imediată la cerinţele unei pieţe foarte dinamice sunt parametri 

de calitate profesională (fig. 1). Lucrarea prezintă importanţa 

formării tehnice iniţiale, de specialitate, dar şi a iniţierii în 

designul de produs, pentru dezvoltarea unei cariere de succes 

în domeniul managementului modei. Aceasta se poate realiza 

prin liceele tehnice de specialitate, în conditiile în care 

programele scolare ar fi orientate catre cerintele profesionale 

reale. Dezvoltarea aptitudinilor tehnice ale elevilor, ca şi 

insistenţa pentru formarea unei minime culturi generale, sunt 

cerinţe de calitate în dezvoltarea unei cariere în domeniu. 
 

             
 

Fig. 1 
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În primul rând ştiinţele exacte, matematica, fizica, 
chimia, studiate în liceu, duc la dezvoltarea unei gândiri 
logice, fundamentate pe principii ştiinţifice, precum şi la 
acumularea de minime cunoştiinţe necesare unui studiu 
mai elaborat. Dar avantajul principal al absolventului de 
liceu tehnic este prezentarea şi familiarizarea cu o posibilă 
profesie, punandu-se bazele teoretice şi practice de profil. 

O etapă esenţială în cadrul procesului de producţie a 
unui model este ingineria de model. Cel care se ocupă de 
aceasta trebuie sa aiba complexe cunoştiinţe, începând de 
la compoziţia materiei prime şi materialului, elaborarea şi 
multiplicarea tiparelor, la multitudinea de posibilităţi teh-
nice şi tehnologice necesare confecţionării. 

Luând ca exemplificare un produs de îmbrăcăminte 
sacou pentru femei (fig 2), paşii parcurşi în ingineria de 
model relevă toate acestea. 

 

 
 

Fig. 2 
 

Parametrii de proiectare necesari sunt: 
–constructivi: raporturi dimensionale şi proporţiile 

componentelor constructive, arhitectura spaţiului interior, 
dintre care parametrii dimensionali: dimensiunile corpului, 

dimensiunile produsului şi adaosurile de lejeritate, sunt 
definitorii în construcţia vestimentaţiei; 

– de imagine: transferul parametrilor conceptuali în 
bidimensionalul proiectării părţilor componente ale vesti-
mentatei; 

– de funcţionalitate: utilizarea coeficienţilor de funcţio-
nalitate prin metoda matematică; 

– de originalitate: identificarea şi evidenţierea elemente-
lor inovative ce personalizează produsul, prin solutii tehnice. 

Se începe cu proiectarea tiparului de bază pe baza căruia 
se elaborează modelul. 

Construcţia tiparului de model se realizează dupa 
schiţa tehnică elaborată de designer sau tehnicianul de 
creaţie. Pentru a avea garanţia unui produs de succes se 
aplică toate principiile de proiectare prezentate anterior. 
Daca tiparul de bază nu este corect proiectat produsul va 
prezenta o suma de defecte tehnice ce se vor exprima prin 
discomfort şi degradarea imaginii globale. În acest context 
cunoştiinţele de antropologie, biomecanică şi antropo-
metrie, adaptate la principiile proiectării îmbrăcămintei, îşi 
găsesc utilitatea. De asemenea trebuiesc cunoscute şi iden-
tificate cauzele apariţiei acestor defecte şi remedierea lor. 

Partea ce mai frumoasa a ingineriei de model este 
transformarea tiparului de bază în conformitate cu 
particularităţile modelului (fig. 3), pentru care trebuie 
utilizate metodele de transformare pentru a obtine efectul 
scontat. Sunt stabilite câteva principii de transformare pe 
baza cărora se pot obţine o multitudine de variante. 
Experienţa, flerul şi măiestria se îmbină în această etapă a 
dezvoltării produsului. O bună înţelegere a modelului în 
concordanţă cu viziunea creatorului este o premisă de la 
care se pleacă, aceasta incluzănd deplina colaborare şi 
cunoaştere a noilor tendinţe şi tehnologii de asambare, de 
rezultatul acesteia depinzând armonia şi perfecţiunea atinsă 
de produsul rezultat. Aceasta problemă apare ca urmare a 
diversitaţii şi permanent înnoirii în acest domeniu. Numai 
avand o bază temeinică de cunoştiinţe poţi fi flexibil şi 
capabil să foloseşti în condiţii optime aceste noi metode. 

 

                
 

Fig. 3 



CERCETARE, EDUCAŢIE, ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC 

Buletinul AGIR nr. 4/2008 ● octombrie-decembrie 116 

       
 

Fig. 4 

 

Activităţile care definesc ingineria de model nu se 

rezumă doar la proiectarea şi transformările tehnice ale 

modelului. Acestea presupun şi activităţile tehnico-eco-

nomice: 

– încadrarea tiparelor (fig. 4 ), analiza consumurilor de 

materii prime şi auxiliare; 

– elaborarea şi adaptarea proceselor tehnologice la 

dotarea tehnică a organizaţiei. 

De ingeniozitatea şi capacitatea găsirii unor soluţii şi a 

organizării întregului proces depinde şi buna desfăşurare a 

lui, avand ca rezultat scăderea timpilor de producţie, 

obţinerea unor produse de calitate şi ca urmare succesul în 

managementul de producţie. 

În acest context, avantajele absolvenţilor de liceu 
tehnic constau in: 

– şansa de a se pune bazele acestei profesii încă din liceu; 
– de a fi în initiaţi în specificul modei, ca industrie, dar 

şi ca fenomen socio-cultural; 
– de a orienta cultura generala spre specificul cultural 

al modei; 
– de a avea bazele informaţionale tehnice şi ştiinţifice 

în domeniul textile-pielărie; 
– de a dezvolta abilităţile de proiectare. 
Aşadar inginerul de model este mai mult decât un 

inginer proiectant deoarece în industria modei, prin speci-
ficul şi versatilitatea acesteia, participanţii la dezvoltarea 
produsului sunt „oameni de modă”. 

 

 


