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BAZELE PROIECTĂRII ÎNCĂLŢĂMINTEI  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Textile și Poligrafie 

Catedra/departamentul Modelarea și tehnologia confecțiilor textile și din piele 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 710.1 Ingineire şi management în textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi 
articole din piele) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

 3; 
3 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs la alegere 6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

180 S/ZI 60 30 - 45 45 

180 S/FR 10 20 - 50 100 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Proiectarea fluxurilor tehnologice 

Conform competenţelor Proiectarea produselor de încălțăminte tip 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta portofoliul cu lucrări conform condiţiilor impuse de indicaţiile 
metodice. Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea 
acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 
1pct./săptămână de întârziere. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 

CP3. Managementul produselor, proceselor, sistemelor de producție și afacerilor în 
domenilu textile. 
 Identificarea teoriilor și metodelor specifice managementului produselor, proceselor, 
sistemelor de producție și afacerilor în confecții textile și din piele 
 Interpretarea și aplicarea teoriilor și metodelor specifice pentru managementul 
produselor, proceselor, sistemelor de producție  și afacerilor în confecții textile și din piele 
 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru managementul produselor, proceselor , 
sistemelor de producție și afacerilor în confecții textile și din piele 
 Culegere, analiză și interpretare de date în scopul evaluării managementului proceselor 
de producție și afacerilor 

http://www.utm.md/
http://utm.md/studii/planuri/2016/fiu/plan%20IMT%20zi.pdf
http://utm.md/studii/planuri/2016/fiu/plan%20IMT%20zi.pdf
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 Management inovativ al produselor, proceselor și sistemelor de producție în confecții 
textile și din piele 
 
CP4. Proiectarea tehnică si tehnologică a proceselor specifice domeniului textil, asigurarea  
calității proceselor și produselor realizate 
 Identificarea metodelor și tehnicilor oportune pentru proiectarea și reproiectarea 
tehnică și tehnologică a proceselor de producție și asigurare a calității. 
 Interpretarea și aplicarea teoriilor și metodelor specifice pentru proiectarea tehnică si 
tehnologică a proceselor din industria textilă, asigurarea calității proceselor și produselor 
realizate. 
 Utilizarea cunoștințelor specifice pentru  proiectarea tehnică si tehnologică a proceselor 
specifice industriei textile, asigurarea calității proceselor și produselor realizate. 
 Evaluarea proiectelor tehnice și tehnologice a proceselor specifice industriei textile, 
asigurării calității proceselor și produselor realizate. 
 Aplicarea  procedurilor și metodelor inovative pentru proiectarea tehnică si tehnologică 
a proceselor din domeniul textil, asigurarea calității proceselor și produselor realizate. 

Competenţe 
transversale 

- 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea noțiunilor de bază și elementelor de proiectare a încălţămintei. 

Obiectivele specifice Conştientizarea dependenţei elementelor sistemului picior→calapod→ încălţăminte 

şi să definească trecerea de la parametrii antropometrici ai piciorului la parametrii 
dimensionali ai calapodului, iar mai apoi, utilizarea calapodului la confecţionarea 
încălţămintei; 
 cunoaşterea cerinţelor către construcţia raţională a încălţămintei şi să ţină cont de 
ele la proiectarea produselor; 
cunoaşterea metodelor de proiectare a încălţămintei şi esenţa lor şi să le aplice 
adecvat; 
cunoaşterea metodologia şi particularităţile de proiectare a produselor de 
încălţăminte conform destinaţiei, materialelor componente, sistemului de confecţie 
etc. 
cunoaşterea principiile de gradare a reperelor încălţămintei,  metodele existente şi 
conţinutul acestora; 
elaborarea modelor noi de încălţăminte; 
elaborarea calitativa a setului de documentaţie tehnică de proiectare. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Evoluţia formei, componenţei structurale şi construcţiei 
încălţămintei. 

2 0.5 

T 2. Elemente de anatomie şi fiziologie ale membrului inferior şi ale piciorului. 2 0.5 

T 3. Elemente de antropometrie ale membrului inferior şi ale piciorului. 
Prelucrarea şi analiza datelor antropometrice prin aplicarea metodelor 

4 1 
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matematicii statistice. 

T 4. Metode de proiectare a încălţămintei. 2 0.5 

T 5. Calapoade. Topografie şi clasificare 2 0.5 

T 6. Metode de obţinere a desfăşuratei medii convenţionale ale calapodului. 2 0.5 

T 7. Trasarea reţelei de construcţie pe copia medie a calapodului. Principii de 
stabilire a rezervelor tehnologice 

2 0.5 

T 8. Particularităţi în proiectarea sandalelor  pentru femei 4 0.5 

T 9. Variante de proiectare a căptuşelii la sandale pentru femei 2 0.5 

T 10. Principii constructive de proiectare a pantofului decoltat pentru femei 4 0,5 

T 11. Variante de proiectare a căptuşelii la pantoful decoltat pentru femei 2 0.5 

 T 12. Particularităţi constructive ale pantofilor în varianta carâmbi aplicaţi peste 
căpută pentru bărbaţi 

4 1 

T13. . Variante de proiectare a căptuşelii la pantoful în varianta carâmbi aplicaţi 
peste căpută pentru bărbaţi 

4 0.5 

T14. Particularităţi constructive ale pantofilor în varianta căpută aplicaţi peste 
carâmbi pentru bărbaţi 

4 0.5 

T15. Principii de proiectarea a căptuşelii interioare la pantofii cu căputa aplicată 
peste carâmbi pentru bărbaţi 

4 0.5 

T16. Particularităţi constructive ale pantofilor cu elastic lateral pentru bărbaţi 4 - 

T17. Principii de proiectarea a căptuşelii interioare la pantofii cu  
elastic lateral pentru bărbaţi 

2 - 

T18. Principii de elaborare a şabloanelor. Proiectarea reperelor căptuşelii 
intermediare 

4 0.5 

T19. Variante de proiectare a ştaifului rigid şi a bombeului 2 0.5 

T20. Principii de proiectare a reperelor ansamblului inferior 4 0.5 

Total prelegeri: 60 10 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL 1. Studiul si reprezentarea sistemului osos şi muscular ale membrului inferior şi 
ale piciorului 

2 1 

LL 2 Preluarea şi analiza măsurărilor antropometrice ale piciorului 2 2 

LL 3. Obţinerea desfăşuratei medii convenţionale ale  calapodului cu ajutorul 
hârtiei autoadezive 

2 2 

LL 4  Proiectarea sandalelor pentru femei 2 1 

LP5. Proiectarea pantofilor decoltaţi pentru femei   2 2 

LP6. Proiectarea căptuşelii interioare la pantofii decoltaţi pentru femei 2 1 

LP7. Proiectarea pantofilor cu carâmbii aplicaţi peste căpută pentru bărbaţi 2 1 

LP8. Proiectarea căptuşelii interioare la pantofii cu carâmbii aplicaţi peste căpută 
pentru bărbaţi 

2 1 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MO DULULUI  
 
 

LP9. Proiectarea pantofilor cu căputa aplicată peste carâmbi pentru bărbaţi 2 1 

LP10. Proiectarea căptuşelii interioare la pantofii cu căputa aplicată peste 
carâmbi pentru bărbaţi 

2 1 

LP11. Proiectarea pantofilor cu elastic lateral pentru bărbaţi 2 2 

LP12. Proiectarea căptuşelii interioare la pantofii cu elastic lateral pentru bărbaţi 2 1 

LP13. Elaborarea şabloanelor. Proiectarea reperelor căptuşelii intermediare. 2 1 

LP14. Proiectarea ştaifului rigid şi a bombeului 2 1 

LP15. Proiectarea reperelor ansamblului inferior al încălţămintei 2 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 20 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Gabriela Mălureanu, Aura Mihai, Bazele proiectării încălţămintei”, Iaşi 2003. 

2. Cliucinicova V.M., Cocetcova T. S., Antropologhiceschie i biomehaniceschie osnovâ 
construirovania izdelii iz coji”, Moscva,   1991. 
3. Stronghin B.M., Moreva V.N., Spravocnic mastera  obuvscica, Moscva, 1990  
4. Macarova  V. S., Modelirovanie i construirovanie obuvi i colodoc, Moscva,  1984. 
5. Cliucnicova V.M., Cocetcova T.C., Calita A.N., Practicum po construirovaniy izdelii iz coji, 
Moscva, 1985 

Suplimentare 1. Fuchin V.A.,   Proiectirovanie vnutrenei formî ratsionalinoi obuvi, Moscva,      2000. 
2. Bastov G.A.,Hudojestvennoie proiectirovanie izdelii iz cojî, Moscva, L. ind.,    1991. 

 

 
9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an 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 şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii elementelor de proiectare încălțămintei. 

 


