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PROCESE DE FABRICAȚIE A INCALȚAMINTEI I 

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 0710.1 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 

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

redusă) 

4; 
5. E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs la alegere 8 

 
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 

210 45 60/- 30 30 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Grafică inginerească, Studiul materialelor I și II, Bazele tehnologiei 
confecțiilor, Bazele proiectării încălțămintei, Bazele ingineriei și inițiere în 
specialitate. 

Conform competenţelor Să cunoască denumirea reperelor; structura încălțămintei; materialele din 
care se confecționează încălțămintea;  sortimente de încălțăminte; 
principiile de proiectare a încălțămintei; terminologia și noțiunile de bază 
legate de activitatea inginerească; cunoașterea lucrului cu documentația 
normativ-tehnică. 

 
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.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 

CP1. Utilizarea științelor fundamentale în activitatea specifică domeniului Inginerie și 
management 
CP1.1 Identificarea teoriilor și metodelor oportune din știința fundamentală și utilizarea lor  
în practica domeniului 
CP1.2 Interpretarea și aplicarea teoriilor și metodelor din știința fundamentală  pentru 
proiectarea și gestiunea  proceselor și sistemelor de producție 
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CP1.3 Explicarea rațiunii pentru selectarea unui principiu, teorie sau model specific științei 
fundamentale sau inginerești pentru a modela un proces sau un sistem  
CP1.4 Argumentarea modului în care principiile, teoriile sau modelele științei fundamentale 
sau inginerești au fost aplicate în eficientizarea proceselor 
CP1.5 Definirea și descrierea principiilor pertinente, a teoriei, conceptului, și / sau formulei 
utilizate în soluționarea unei probleme inginerești sau manageriale în procesele de producție 

CP2. Identificarea, formularea și soluționarea problemelor inginerești și manageriale din 
întreprinderile din domeniul textil 
CP2.1 Identificarea teoriilor și metodelor oportune din domeniul ingineresc și managerial 
pentru soluționarea problemelor specifice din domeniul textil 
CP2.2 Interpretarea și aplicarea teoriilor și metodelor specifice în scopul  identificării, 
formulării și soluționării problemelor inginerești și manageriale din întreprinderile din 
domeniu 
CP2.3 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru identificarea, formulare  și soluționarea 
problemelor inginerești și manageriale din domeniul textil 
CP2.4 Evaluarea eficienței soluțiilor preconizate pentru rezolvarea problemelor inginerești și 
manageriale din domeniul textil 
CP2.5 Soluționarea problemelor inginerești și manageriale din domeniul textil aplicând 
proceduri și metode inovative 

CP3. Managementul produselor, proceselor, sistemelor de producție și afacerilor în domeniul 
textil  
CP3.1 Identificarea teoriilor și metodelor specifice managementului produselor, proceselor, 
sistemelor de producție și afacerilor în confecții textile și din piele 
CP3.2 Interpretarea și aplicarea teoriilor și metodelor specifice pentru managementul 
produselor, proceselor, sistemelor de producție  și afacerilor în confecții textile și din piele 
CP3.3 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru managementul produselor, proceselor , 
sistemelor de producție și afacerilor în confecții textile și din piele 
CP3.4 Culegere, analiză și interpretare de date în scopul evaluării managementului 
proceselor de producție și afacerilor 
CP3.5 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  
CP4.1. Identificarea metodelor și tehnicilor oportune pentru proiectarea și reproiectarea 
tehnică și tehnologică a proceselor de producție și asigurare a calității 
CP4.2 Interpretarea și aplicarea teoriilor și metodelor specifice pentru proiectarea tehnică si 
tehnologică a proceselor din industria textilă, asigurarea calității proceselor și produselor 
realizate 
CP4.3 Utilizarea cunoștințelor specifice pentru  proiectarea tehnică si tehnologică a 
proceselor specifice industriei textile, asigurarea calității proceselor și produselor realizate 
CP4.4 Evaluarea proiectelor tehnice și tehnologice a proceselor specifice industriei textile, 
asigurării calității proceselor și produselor realizate 
CP4.5 Aplicarea  procedurilor și metodelor inovative pentru proiectarea tehnică si 
tehnologică a proceselor din domeniul textil, asigurarea calității proceselor și produselor 
realizate 

CP5. Gestiunea resurselor organizației în scopul asigurării dezvoltării acesteia  
CP5.1 Identificarea metodelor și tehnicilor economice și manageriale pentru gestiunea 
eficientă a resurselor organizației 
CP5.2 Interpretarea și aplicarea teoriilor și metodelor specifice gestiunii resurselor 
organizației 
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CP5.3 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru organizarea utilizării eficiente a resurselor în 
scopul dezvoltării organizației 
CP5.4 Evaluarea modului de gestiune a resurselor în sistemele conduse  
CP5.5 Aplicarea metodelor inovative  pentru gestiunea eficientă a resurselor în organizații 

Competenţe 
transversale 

- 
 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea tehnologiilor de confecționare a ansamblului superior a încălțămintei. 

Obiectivele specifice să elaboreze procese tehnologice de fabricaţie a încălţămintei în cadrul atelierelor de 
croire, prelucrare-asamblare; 
să estimeze normele de consum a materialelor şi procentul de deşeuri la croirea pieilor; 
să stabilească parametrii tehnologici optimali pentru diverse operaţii tehnologice în 
corespundere cu destinaţia şi tipul produsului; 
să facă propuneri privind ameliorarea dotării tehnice a operaţiilor (utilaje, dispozitive, 
S.D.V-uri); 
să elaboreze documentaţia tehnică privind procesele tehnologice de fabricaţie pentru 
modele noi şi face propuneri privind perfecţionarea acestora. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Procesul tehnologic de fabricare a încălţămintei. 4 1 

T2. Croirea raţională a reperelor : noțiuni generale și utilaje 4 1 

T2.1. Restricții privind poziționarea reperelor de fețe la croirea materialelor 2 1 

T 2.2. Calculul normei de consum a materialelor 4 1 

T2.3. Procese de croire a ansamblului superior  4 1 

T3. Prelucrări specifice reperelor flexibile: noțiuni generale și utilaje 6 1 

T4. Procese de asamblare a ansamblului superior: noțiuni generale și utilaje 4 1 

T 4.1 Particularităţi de asamblare a ansamblului superior la încălţămintea fără 
sistem de închidere. 

2 0,5 

T 4.2 Particularităţi de asamblare a ansamblului superior la încălţămintea cu 
sistem de închidere – cataramă. 

2 0,5 

T4.3 Particularităţi de asamblare a ansamblului superior la încălţămintea cu sistem 
de închidere – elastic. 

2 1 

T4.4 Particularităţi de asamblare a ansamblului superior la încălţămintea cu sistem 
de închidere – şireturi. 

2 1 

T4.5. Particularităţi de asamblare a ansamblului superior la încălţămintea cu 
sistem de închidere – fermoar. 

2 1 

T4.6. Particularităţi de asamblare a ansamblului superior la mocasini şi  
încălţăminte tip mocasin. 

2 1 

T5. Metode netradiţionale de asamblare a feţelor de încălţăminte din piele şi 
înlocuitori. 

2 1 

T6. Defectele ce pot apărea la asamblarea ansamblului superior. 3 1 

Total prelegeri: 45 14 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL 1. Calculul normei de consum şi randamentul de utilizare al pieilor finite. 8 2 

LL.2 Calculul normei de consum şi randamentul de utilizare al înlocuitori de piele. 8 2 

LL.3 Elaborarea procesului tehnologic de croire 4 2 

LL. 4 Determinarea consumului de aţă pentru coaserea ansamblului superior 8 2 

LL 5 Elaborarea procesului tehnologic de prelucrare - asamblare al ansamblului 
superior la încălţămintea fără sistem de închidere. 

6 
2 

LL.6 Elaborarea procesului tehnologic de prelucrare - asamblare al ansamblului 
superior la încălţămintea cu sistem de închidere – cataramă. 

4 
2 

LL.7 Elaborarea procesului tehnologic de prelucrare - asamblare al ansamblului 
superior la încălţămintea cu sistem de închidere – şiret. 

6 
2 

LL. 8 Elaborarea procesului tehnologic de prelucrare - asamblare al ansamblului 
superior la încălţămintea cu sistem de închidere – fermoar. 

6 
2 

LL. 9 Elaborarea procesului tehnologic de prelucrare - asamblare al ansamblului 
superior la încălţămintea – mocasin. 

6 
2 

LL. 10 Particularităţi ale procesului tehnologic de prelucrare - asamblare al 
ansamblului superior la încălţămintea din înlocuitori de piele şi ţesături. 

4 
2 

Total 60 20 

S.1. Studiul proceselor de croire la diverse întreprinderi din R. Moldova  4 

S.2. Studiul diverselor metode de calcul a normei de consum la materiale  2 

Total   6 

Total lucrări de laborator/seminare: 60 26 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 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. 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an. 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii modului de elaborare a proceselor tehnologice de 
croire, prelucrare-asamblare a ansamblului superior a încălțămintei.  
 


