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INTRODUCERE 

 

Odată cu avansarea omenirii în domeniile tehnice și 

informatice cresc și cerințele față de produsele textile. Astfel, 
procesele de proiectare și realizare a unui produs nou, folosite până 
în prezent, devin foarte laborioase și mari consumatoare de timp.  

Sistemele CAD din domeniul textil au drept scop optimizarea 

cheltuielilor de timp și sporirea calității activităților de proiectare și 

realizare a produselor noi. 

Un sistem CAD modern este un instrument, care, în primul 
rând, ar trebui să ajute la minimizarea costurilor de producție și a 

duratei de elaborare și realizare a noilor modele. Acesta este un 

mijloc multifuncțional ce oferă calitate înaltă la elaborarea tiparelor 
și încadrărilor de orice nivel de complexitate, optimizarea utilizării 
materialelor, a echipamentelor și a personalului în procesul de 
producție.  

Notele de curs elaborate sunt orientate spre pregătirea 
specialiștilor de calificare înaltă în domeniul textil. Acestea au drept 

scop asigurarea studenților cu informații veridice pentru formarea și 

dezvoltarea deprinderilor de lucru la calculator la nivel avansat în 
domeniul industriei ușoare, utilizând sisteme CAD.  

Obiectivele principale reprezintă formarea la studenți a 

următoarelor abilități: abilități de analiză comparativă a diverselor 

sisteme CAD utilizate în domeniul industriei ușoare; abilități de 

utilizare a instrumentelor de lucru în Gemini CAD; abilități de 

elaborare a documentației tehnice necesare lansării în fabricare a 
unui nou model de produs, utilizând programul Gemini CAD. 
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GENERALITĂȚI  

 

Pachetul de aplicații Gemini CAD Systems este un produs 

software românesc, realizat de firma Venus Tehnologies Provider, 
destinat automatizării proiectării, planificării croirii comenzilor și 

realizării încadrărilor în sistem automat, în industria de confecții.  
Pachetul de aplicații Gemini CAD Systems a fost lansat în 

anul 2004, la Iași, România, ca sistem la cheie. 

Gemini CAD este un sistem integrat, alcătuit atât din aplica ții 
software, cât și din echipamente specializate, destinat susținerii 

întregii activități de proiectare și croire a produselor în 
întreprinderile de confecții textile. Acest sistem asigură  atât f luxul 
tehnologic pentru cei care lucrează în sistem Lohn, cât și pentru cei 

care proiectează propriile colecții, fiind realizate computerizat 

următoarele operații: proiectarea, digitizarea, gradarea, măsurarea și 

verificarea șabloanelor, planificarea croirii, optimizarea încadrărilor 
și tipărirea/imprimarea încadrărilor. Sistemul Gemini CAD 

cuprinde, de asemenea, echipamente de digitizare a șabloanelor, 

precum și de imprimare în scară reală a încadrărilor.   
Din 2004 până în prezent, Gemini CAD Systems a dezvoltat 

mai multe soluții software inovatoare, în esență Computer Aided 
Design (CAD), pentru companiile de modă mici și mijlocii. Datorită 
rețelei sale de parteneri, Gemini este prezent în peste 60 de țări. 

La 6 septembrie 2021, Lectra, jucător important la nivel 
mondial pe piețele modei, auto și mobilei, anunță semnarea unui 
acord de achiziție a întregului capital și drepturile de vot ale 

companiei românești Gemini CAD Systems. 

Gemini CAD Systems conține patru direcții de dezvoltare ce 

permit creatorilor de modă, producătorilor și brandurilor 
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eCommerce să-și eficientizeze procesele în cel mai logic și eficient 

mod. Aceste direcții sunt: 

1. Design și Develop – format din aplicațiile: 

1.1. Pattern DESIGNER 

1.2. Fashion STUDIO 

1.3. Photo DIGITIZER  

1.4. Autom ART DESIGN  

2. eCommerce & Customization  

2.1. APOGY 

2.2. Bespoke EDITOR 

3. Plan & Process 

3.1. Nest EXPERT 

3.2. Cut PLANNER 

3.3. Nest CONNECT 

3.4. Autom ART NEST 

3.5. Nest EXPERT SERVER 

4. Manufacture 

4.1. Cut COLLECT 

4.2. Vision CUT 

 

În procesul de studiu vor fi utilizate aplicațiile Photo 

DIZITIZER, Pattern DESIGNER (Fashion STUDIO) și Nest 

EXPERT (Nest CONNECT). 
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