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PROIECTAREA ȘI TEHNOLOGIA ARTICOLELOR DE MAROCHINĂRIE II 

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); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

7; 
8. E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs la alegere 4 

 
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 

120 30 30/- - 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ  Materiale pentru încălțăminte și marochinărie, Bazele tehnologiei 
confecțiilor II (încălțăminte), Bazele tehnologiei confecțiilor I 
(îmbrăcăminte), Proiectarea și tehnologia articolelor de marochinărie I 

Conform competenţelor Cunoașterea materialelor necesare confecționării articolelor de 
marochinărie; tehnologiei de confecționare a produselor din piele și din 
țesături; metodelor de proiectare a articolelor de marochinărie 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator.  

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 

 Identificarea metodelor și tehnicilor oportune pentru proiectarea și reproiectarea 
tehnologică a proceselor de producție și asigurare a calității. 
  Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate pentru proiectarea tehnologică 
a proceselor specifice Industriei ușoare, asigurarea calității proceselor și produselor 
realizate. 
  Utilizarea cunoștințelor specifice pentru  proiectarea tehnologică a proceselor specifice 
Industriei ușoare, asigurarea calității proceselor și produselor realizate. 
 Evaluarea proiectelor tehnologice a proceselor specifice Industriei ușoare, asigurării 
calității proceselor și produselor realizate. 
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Competenţe 
transversale 

- 

 
 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea tehnologiei de confecționare a articolelor de marochinărie. 

Obiectivele specifice Să realizeze diverse amplasări a reperelor pe suprafaţa materialelor. 
Să cunoască operaţiile specifice de prelucrare a reperelor pentru orice produs de 
marochinărie. 
Să respecte restricțiile la poziționarea reperelor pe suprafața materialelor. 
Să aplice metodologia de calcul a deșeurilor, a normei de consum și a randamentului 
de utilizare pentru diferite materiale necesare confecționării produselor de 
marochinărie; respectiv metodologia de calcul a normei de consum pentru materiale 
auxiliare. 
Să elaboreze procese tehnologice  de fabricaţie a produselor de marochinărie. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T 1. Tehnologia articolelor de marochinărie. 2 1 

T 2. Pregătirea şi croirea materialelor.  8 4 

T 2.1. Pregătirea şi croirea pielii. Pregătirea şi croirea înlocuitorilor de piele, 
carton, material textil 

2 1 

T 2.2. Restricţii la poziţionarea reperelor pe suprafaţa materialelor.  2 1 

T 2.3. Utilizarea raţională a materialelor. 4 2 

T 3. Prelucrarea reperelor.  6 3 

T 3.1. Prelucrarea reperelor prin gravare, intarsie, cojire, imprimare, trasare, 
aplicaţie, gofrare, cartonare etc. 

4 2 

T 3.2. Formarea spaţială a reperelor de marochinărie. Confecţionarea produselor 
prin turnare, înfăşurare şi extrudare.   

 2 1 

T 4. Asamblarea reperelor  8 3,5 

T 4.1. Asamblarea prin coasere şi prin împletire 4 2 

T 4.2. Asamblarea prin sudare. 2 1 

T 4.3.  Fixarea accesoriilor. 2 0,5 

T 5. Finisarea articolelor de marochinărie. Curăţirea petelor de adeziv, de praf şi 
de clei. Lustruirea produselor. Modul de întreţinere a produselor de 
marochinărie. 

1 0,5 

T 6. Marcarea, ambalarea, depozitarea şi transportul produselor de 
marochinărie. Tipurile de marcare utilizate în industria de marochinărie. 
Condiţiile necesare păstrării produselor şi modul de manipulare a acestora. 

1 0,5 

T 7. Procese tehnologice 4 1,5 

T 7.1. Procese tehnologic la cordon 1 0,5 

T 7.2. Procese tehnologic la poşetă 2 0,5 

T7.3. Procese tehnologic la mănuşi 1 0,5 

Total prelegeri: 30 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. Analiza variantelor constructiv-tehnologice a modelelor 4 1 

LL 2. Calculul normelor de consum pentru materialele de bază 4 2 

LL 3. Calculul normelor de consum pentru materialele auxiliare 4 1 

LL  4. Studiul operaţiilor de prelucrare a reperelor 4 2 

LL5. Elaborarea schemelor procesului tehnologic generale și desfășurate 4 1 

LL6. Elaborarea hărţii tehnologice 4 1 

LL 7. Elaborarea proceselor tehnologice de confecționare a produselor de 
marochinărie 

6 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 10 
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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 tehnologiei de confecționare a articolelor de 
marochinărie. 
 


