
2163 Designeri produse şi îmbrăcăminte

Designerii de produse şi îmbrăcăminte proiectează şi dezvoltă produse 

pentru fabricaţie şi pregătesc desene şi specificaţii ale produselor pentru 

producţia de masă şi de serie. 

Competențe ESCO (RO)

decorează articole textile

desenează schițe pentru dezvoltarea articolelor textile

proiectează materiale tricotate cu un singur fir

proiectează materiale tricotate cu urzeală

măsoară numărul de fire

desenează schițe pentru dezvoltarea articolelor textile utilizând software

distinge accesorii

proiectează fire

utilizează tehnici textile pentru produse fabricate manual

distinge materiale textile

adună materiale de referință pentru opera de artă

proiectează țesături

creează moodboard-uri

identifică piețe-țintă pentru designul de costume

modifică modele de croitorie

proiectează articole de îmbrăcăminte

produce tipare de croitorie

monitorizează evoluțiile tehnice în ceea ce privește fabricarea de produse 

textile

monitorizează evoluțiile de pe piața tehnologiei utilizate în design

colaborează cu designeri

produce eșantioane textile

dezvoltă idei de design în strânsă cooperare cu echipa artistică

implementează planuri de marketing pentru încălțăminte

lucrează în echipe de producție a materialelor textile

analizează tipurile de încălțăminte

dezvoltă colecții de încălțăminte

reduce impactul de mediu al producției de încălțăminte

aplică tendințele modei la încălțăminte și articole din piele

creează tipare pentru încălțăminte

dezvoltă planuri de marketing pentru încălțăminte și articole din piele

creează schițe tehnice pentru încălțăminte

dezvoltă colecții de articole din piele

aplică procese de dezvoltare la proiectarea încălțămintei

gestionează cereri pentru producția de îmbrăcăminte

anc
Stamp




modifică articole de îmbrăcăminte

montează pietre în bijuterii

calculează valoarea pietrelor prețioase

creează bijuterii

creează modele de bijuterii

curăță bijuterii

încălzește metale pentru fabricarea bijuteriilor

examinează pietre prețioase

înregistrează timpul de prelucrare al bijuteriilor

toarnă metalul de la bijuterii

gravează modele pe piese metalice

repară bijuterii

înregistrează greutatea bijuteriilor

asigură conformitatea cu specificațiile privind designul bijuteriilor

contextualizează activitatea artistică

definește abordarea artistică

fabrică modele de bijuterii

ajustează bijuterii

face comerț cu bijuterii

selectează pietre prețioase pentru bijuterii

șlefuiește bijuterii

utilizează echipamente pentru bijuterii

taie pietre prețioase

comunică în timpul spectacolului

asigură controlul de calitate al activităților de design pe durata prezentării în 

stagiune a producției artistice

stabilește materialele pentru costume

utilizează echipamente de comunicare

supervizează costumierii și personalul adiacent

analizează scenografia

creează schițe ale costumelor

analizează un scenariu

combate incendiile în spațiul de desfășurare a spectacolului

asigură calitatea artistică a spectacolului

elaborează conceptul de design

lucrează cu substanțe chimice respectând normele de siguranță

definește metodele și tehnicile de fabricare a costumelor

instruiește personalul în legătură cu desfășurarea reprezentației

actualizează conceptele de design în timpul repetițiilor

monitorizează tendințele sociologice

se adaptează la solicitările creative ale artiștilor



adaptează proiectele existente la noile circumstanțe

alege costume

lucrează cu instalații electrice mobile sub supervizare și respectând normele 

de siguranță

desfășoară activitate de cercetare pentru costume de teatru

analizează conceptul artistic pe baza indicațiilor scenice

înțelege concepte artistice

propune îmbunătățiri ale producției artistice

analizează coloana sonoră

concepe designul produsului

utilizează tehnici de ilustrare digitale

utilizează tehnici de ilustrare tradiționale

se consultă cu echipa de designeri

reproduce concepte de design

concepe mobilier original

se adaptează la noi materiale pentru design

participă la reuniuni de design

monitorizează progresele din domeniul artelor

concepe marionete

coase îmbrăcăminte pentru marionete

creează marionete

dezvoltă rețete pentru vopsirea materialelor textile

conduce operațiuni de testare a materialelor textile

dezvoltă specificații pentru materiale textile tehnice

pregătește mostre de articole din piele


