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PROIECTAREA ÎNTREPRINDERILOR DE ÎNCĂLŢĂMINTE ŞI MAROCHINĂRIE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Textile și Poligrafie  

Catedra/departamentul Modelarea și tehnologia confecţiilor textile și din piele 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8 Inginerie și management în industria ușoară 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învăţământ cu frecvenţă); 
V (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

7; 
9. 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 30 30/30 - 30 60 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Proiectarea fluxurilor tehnologice 

Conform competenţelor Proiectarea fluxurilor tehnologice pentru orice model de 
încălțăminte/marochinărie 

 
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 rapoarte 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 

 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate pentru identificarea, formularea 
și soluționarea problemelor inginerești și manageriale din întreprinderile din domeniu 
 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru identificarea, formulare  și soluționarea 
problemelor inginerești și manageriale din domeniul Industria ușoară 
 Evaluarea eficienței soluțiilor preconizate pentru rezolvarea problemelor inginerești și 
manageriale din domeniul Industria ușoară 
 Identificarea metodelor și tehnicilor oportune pentru proiectarea și reproiectarea 
tehnică și tehnologică a proceselor de producție și asigurare a calității 
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 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate pentru proiectarea tehnică si 
tehnologică a proceselor specifice Industriei ușoare, asigurarea calității proceselor și 
produselor realizate 
 Utilizarea cunoștințelor specifice pentru  proiectarea tehnică si tehnologică a proceselor 
specifice Industriei ușoare, asigurarea calității proceselor și produselor realizate 
 Evaluarea proiectelor tehnice și tehnologice a proceselor specifice Industriei ușoare, 
asigurării calității proceselor și produselor realizate 

Competenţe 
transversale 

- 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea metodelor de proiectare, organizare și amplasare a atelierelor de fabricaţie 
în cadrul întreprinderilor de încălţăminte şi marochinărie. 

Obiectivele specifice Să cunoască materialele cu caracter metodic, normativ şi de directivă ce se referă la 
activităţile de proiectare a clădirilor industriale. 
Să înțeleagă cerinţele de bază ale elaborării planului general de organizare al 
întreprinderilor industriale. 
Să selecteze varianta optimă  de organizare şi amplasare a atelierelor de fabricaţie în 
cadrul întreprinderilor de încălţăminte şi marochinărie. 
Să adopte metodele moderne şi mijloacele individuale de protecţie a muncitorilor 
contra agenţilor nocivi din cadrul întreprinderilor de încălţăminte şi marochinărie. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Unitatea de producţie. Tipuri de unităţi de producţie. Clasificarea 
întreprinderilor.  

2 0,5 

T 2. Mediul înconjurător. Metode de proiectare a întreprinderilor.  2 0,5 

T 3. Proiectarea întreprinderilor de încălţăminte şi  marochinărie 6 2 

T 3.1. Proiectarea corpului productiv 4 1 

T 3.2. Proiectarea încăperilor auxiliare 2 1 

T 4. Organizarea teritoriului unei unităţi de producţie. Zona uzinală, zona 
preuzinală şi zona depozitelor centrale 

2 1 

T 5. Tipuri de clădiri industriale. Restricţii impuse la alegerea tipului de clădire. 
Forma în plan a clădirilor: U, L, T, E, F etc. Alegerea tipului de întreprindere. 
Extinderi 

4 1 

T 6. Variante de organizare a atelierelor în întreprindere. Varianta A, B de 
organizare şi varianta C de organizare a atelierelor în întreprindere 

2 1 

T 7. Variante de amplasare a fluxurilor tehnologice în întreprindere. Variante de 
amplasare a fluxurilor tehnologice în unităţi de producţie de diverse tipuri. 
Variante de amplasare a fluxurilor tehnologice în întreprinderi cu 1-10 nivele 

6 1 

T 8. Iluminarea unităţii industriale. Tipurile de iluminare. Iluminarea naturală şi 
iluminarea artificială. Importanţa iluminării asupra calităţii operaţiilor 

1 0,5 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MO DULULUI  
 
 

T 9. Ventilarea unităţii industriale. Ventilarea locală şi generală. Analiza 
operaţiilor care necesită ventilaţie 

1 0,5 

T 10. Protecţia muncii în întreprinderile de confecţii din piele şi înlocuitori. 
Accidente, cauzele şi prevenirea acestora. Mijloace individuale de protecţie a 
muncitorilor.  Clasificarea mijloacelor individuale de protecţie a muncitorilor. 
Exemple de operaţii ce necesită mijloace individuale de protecţie a muncitorilor. 
Măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale.  Cauzele apariţiei 
îmbolnăvirilor profesionale. Clasificarea bolilor profesionale.  

2 

 1 

T 11. Planul general de organizare al întreprinderilor. Cerinţe de bază în 
elaborarea planului general al întreprinderii 

2 1 

Total prelegeri: 30 10 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL 1. Încadrarea fluxurilor tehnologice în întreprinderi de diverse forme 6 2 

LL 2 Reorganizarea încăperilor auxiliare 8 2 

LL 3. Determinarea gradului de ocupare a suprafeţei 4 1 

LL 4  Reorganizarea unui flux tehnologic existent la o întreprindere dată în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor de muncă 

6 1 

LL 5 Reorganizarea întreprinderilor de încălţăminte şi marochinărie 6 2 

S 1 Argumentarea sortimentului de încălţăminte/marochinărie 2 1 

S 2 Caracteristica capacităţii pieţei  4 2 

S 3 Stabilirea programei de fabricaţie 4 2 

S 4 Caracteristica pieţei de materie primă 4 1 

S 5 Alegerea şi argumentarea tipului de organizare a procesului de fabricaţie 2 0,5 

S 6 Elaborarea fişelor tehnologice  2 1 

S 7 Elaborarea instrucţiunilor de organizare a locurilor de muncă 4 2 

S 8 Calculul duratei ciclului de fabricaţie 2 0,5 

S 9 Organizarea circulaţiei materiei prime, a reperelor, a semifabricatelor, a 
produselor finite şi a personalului în cadrul întreprinderii 

4 1 

S 10  Organizarea controlului de calitate în cadrul întreprinderii 2 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 60 20 
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Москва, 1980. 

 

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 metodelor de proiectare a întreprinderilor de 
încălțăminte și marochinărie. 
 


