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STUDIUL MATERIALELOR I 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Textile si Poligrafie 

Departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 710.1 Inginerie și management în textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și 
articole din piele) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
II (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

2 
3 E 

F – unitate de 
curs 

fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
7 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator Studiul materialului teoretic Pregătire aplicații 

Modulul Fizica și Chimia Polimerilor 

90 30 15 30 15 

Modulul Studiul Materialelor I 

120 30 30 30 30 

 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Fizica, matematica superioară,   bazele tehnologiei confecțiilor I  

Conform competenţelor Utilizarea adecvată a conceptelor, teoremelor și metodelor de bază din 
matematică, fizică și chimie. 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator Studenții trebuie să dețină ustensilele specifice indicațiilor metodice și vor perfecta în 
caiete speciale în mod individual rapoarte de efectuare a lucrărilor– o săptămână după 
finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 
1pct./săptămână de întârziere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.utm.md/
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5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
competențe 
profesionale 

CP1.Efectuarea de calcule, demonstrații și aplicații pentru rezolvarea de sarcini specifice 
ingineriei confecțiilor textile pe baza cunoștințelor din științele fundamentale.  
 Utilizarea cunoștințelor de bază din disciplinele fizică, chimie, matematică pentru 

explicarea și interpretarea rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau 
proceselor specifice studiului materialelor textile, polimerilor și diverșilor compuși 
macromoleculari naturali și sintetici. 

 Utilizarea adecvată a metodelor fizico-chimice pentru determinarea structurii 
compușilor organici și comportamentul polimerilor în diferite condiții,  determinarea 
structurii si componenței fibroase a unui material textil. 

 Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare pentru identificarea, 
analiza și aprecierea calitativă și cantitativă a grupelor funcționale a polimerilor. 

 Aplicarea teoremelor și și metodelor de bază din disciplinele fundamentale pentru 
calcularea randamentului produsului finit și identificarea căilor de valorificare a 
deșeurilor materiilor prime organice;  

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru identificarea și explicarea proceselor de obținere 
a unui material textil; 

 Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare din disciplinele 
fundamentale pentru prelucrarea datelor experimentale și interpretarea rezultatelor la 
testarea materialelor textile; 

CP4.Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor și metodelor specifice proiectării confecțiilor 
textile. 

 Aplicarea principiilor și metodelor de bază pentru explicarea și interpretarea  
proprietăților materialelor textile; 

 Utilizarea adecvată de criterii și metode standard  de evaluare a materialelor textile noi 
pentru adoptarea domeniului de utilizare,  metodelor de testare și selectarea 
materialelor textile; 

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru analiza diverselor materiale textile după 
structura și proprietăți,  explicarea și interpretarea proprietăților specifice materialelor 
textile cu predicția domeniului de utilizare; 

CP6. Evaluarea și asigurarea calității confecțiilor textile și din piele în relație cu procesele 
tehnologice asociate. 

 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor de bază necesare pentru asigurarea 
calității materialelor textile; 

 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea procedeelor, 
tehnicilor și metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare și asigurare a calității 
materialelor textile; 

 Utilizarea adecvată de criterii și metode standard de evaluare pentru adoptarea 
procedeelor, tehnicilor și metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare și 
asigurare a calității materialelor textile. 

Competențe 
transversale 

CT2. Realizarea în grup a unor lucrări de complexitate medie, cu identificarea și descrierea 
adecvată a rolurilor profesionale  la nivelul echipei  și respectarea principalelor atribute 
ale muncii în echipă. 

CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activități de 
formare și a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare și formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line 
etc.), inclusiv folosind limbi străine. 
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6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea proceselor tehnologice de obținere a diverselor tipuri de materiale textile, 
identificarea și analiza corectă a proprietăților materialelor textile.  

Obiectivele specifice Să descrie structura și metodele de obținere a materialelor textile; 
Să identifice și selecteze metodele și aparatele corespunzătoare pentru încercarea 
materialelor textile; 
Să formeze un algoritm optim de testare a materialelor textile 

Să organizeze și aplice corect metodologiile de determinare a proprietăților 

materialelor textile și să interpreteze rezultatele 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica  prelegerilor 
Modulul  Fizica Și Chimia Polimerilor 

T1.   Noțiuni generale ale chimiei compușilor macromoleculari. 2 
1 

T2.   Clasificarea polimerilor.  2 

T3.   Polimerizarea în lanţ. Polimerizarea în trepte.  2 
1 

T4.   Polimerizarea radicalică în lanț.  2 

T5.   Polimerizarea  ionică.   2 1 

T6.   Procedeele de efectuare a polimerizării. 2 1 

T7.   Polimeri aditivi. 2 1 

T8.   Policondensarea. 2 
1 

T9.   Polimeri condensativi. 2 

T10. Celuloza şi derivații ei. 2 1 

T11. Particularitățile stărilor fizice ale polimerilor. 2 1 

T12. Degradarea polimerilor. 2 
1 

T13. Transformările chimice ale polimerilor. 2 

T14. Solubilitatea și îmbibarea polimerilor. 2 
1 

T15. Soluții diluate de polimeri. 2 

Total prelegeri :  30 10 

Modulul  Studiul  Materialelor Textile 
T1. Noțiuni generale despre fibre. Clasificarea fibrelor textile și principalele 

caracteristici  de structură ale acestora. 
2  

2 T2. Fibre textile naturale și chimice.  Structura morfologică şi proprietățile fibrelor 
naturale și chimice,  domenii de utilizare. 

4 

T3. Fire textile. Clasificarea firelor textile. Metode de obținere  a firelor și defecte 
de filare 

2  

2 T4. Studiul proceselor tehnologice de transformare a fibrelor în fire. Fluxuri 
tehnologice de filare a firelor naturale și chimice. 

2 

T5. Țesături. Definirea și clasificarea țesăturilor. Caracteristicile structurale, fazele 
formării  țesăturilor. Clasificarea legăturilor în țesături. 

2 1 
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T6. Tricoturi. Clasificarea și metode de reprezentare a tricoturilor.  Metode de 
calcul a parametrilor de structură. Proprietăți și domenii de utilizare. 

2 1 

T7. Nețesute și alte materiale  textile utilizate pentru produsele de îmbrăcăminte.  
Criterii de clasificare și procedee de obținere a nețesutelor.  

2 1 

T8. Finisarea materialelor textile. Pregătirea materialelor textile pentru operațiile 
de vopsire și imprimare. Clasificarea coloranților, metode de imprimare și  
operații finale de finisare a materialelor textile. 

2 1 

T9.Proprietăți geometrice ale materialelor textile. Clasificarea și metodele  de  
determinare ale caracteristicilor geometrice 

2 2 

T10.Comportarea materialelor textile la solicitări de tracțiune.  4 2 

T11.Studiul comportării materialelor textile la solicitări de deformație și 
metodelor de testare a materialelor. 

2 1 

T12. Studiul comportării materialelor textile la solicitări de încovoiere și oboseală. 4 1 

Total prelegeri: 30 14 

Total prelegeri disciplină 60 24 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

Modulul  Fizica Și Chimia Polimerilor 
LL1.  Tehnica securității.  1 - 

LL2.  Emulsiile. Obţinerea, stabilizarea şi inversarea fazelor emulsiilor. 2 - 

LL3.  Determinarea capacităţii de schimb a schimbătorilor de ioni. 4 2 

LL4.  Studierea cineticii îmbibării polimerului prin metoda volumetrică. 4 2 

LL5.  Determinarea masei moleculare a SMM prin metoda viscozimetrică. 4 2 

Total lucrări laborator: 15 6 

Modulul  Studiul  Materialelor Textile 

LL1. Determinarea   parametrilor climaterici în laboratorul pentru testarea 
materialelor. Microscopia fibrelor naturale și chimice. 

4 2 

LL2.  Studiul procesului tehnologic de filare și de țesere a firelor  la S.A  Floare – 
Carpet. 

2  

LL3.  Determinarea caracteristicelor de structură a firelor textile. 2 2 

LL4. Studiul metodelor de verificare a componenței fibroase pentru materialele 
textile 

2 2 

LL5.   Analiza   legăturilor  în țesături și tricoturi 4 4 

LL6. Determinarea parametrilor liniari, caracteristicilor de structură şi masei 1m2 
de țesătură. 

4 4 

LL7. Determinarea indicilor la extinderea uni axială a materialelor textile până la 
rupere. 

2 2 

LL8. Determinarea caracteristicilor  uniciclice la tracțiunea  țesăturilor. 4  

LL9. Determinarea caracteristicilor de încovoiere și flexibilitate a materialelor 
textile 

4 4 

Total lucrări de laborator: 30 22 

Total lucrări de laborator pe disciplină: 45 28 
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9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator; 

 Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii    structurii și proprietăților fizico-chimice  
a diferitor clase de compuși organici  și utilizarea lor în industrie, a proceselor de transformare a fibrelor 
în fire, a proprietăților mecanice ale materialelor textile și metodelor de testarea a materialelor textile.  

 


