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PROCESE DE FABRICAȚIE A INCALȚAMINTEI II 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Industrie Uşoară 

Catedra/departamentul Modelarea și tehnologia confecţiilor 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 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6; 
7 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs la alegere 5 

 
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 

150 30 30/15 - 30 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Utilaj în industria confecțiilor din piele, Materiale pentru încălțăminte și 
marochinărie, Elemente de proiectare a încălțămintei, Bazele tehnologiei 
confecțiilor II (încălțăminte), Procese de fabricație a incalțamintei I 

Conform competenţelor Să cunoască denumirea reperelor; structura încălțămintei;  materialele din 
care se confecționează încălțămintea; principiile de proiectare a 
încălțămintei; sortimentele de încălțăminte; operațiile specigice de 
confecționare a încălțămintei; modul de elaborare a proceselor 
tehnologice; utilajele folosite la confecționarea încălțămintei. 

 
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 

 

 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru identificarea, formulare  și soluționarea 
problemelor inginerești din domeniul încălțămintei 

 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru managementul proceselor 
 Utilizarea cunoștințelor specifice pentru  proiectarea tehnologică a proceselor specifice 

Industriei de încălțăminte 
 Culegere, analiză și interpretare de date în scopul evaluării proceselor de producție 
 Evaluarea proiectelor tehnologice a proceselor specifice Industriei de încălțăminte 

http://www.utm.md/
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Competenţe 
transversale 

- 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea tehnologiilor de confecționare a încălțămintei. 

Obiectivele specifice  să elaboreze procese tehnologice de fabricaţie a încălţămintei în cadrul atelierelor 
de tragere-tălpuire-finisare; 
 să stabilească parametrii tehnologici optimali pentru diverse operaţii tehnologice în 
corespundere cu destinaţia şi tipul produsului; 
 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. Introducere. Procese tehnologice de structurare a încălţămintei în cadrul 
diferitelor sisteme de confecție 

2 
1 

T1.1. Procese tehnologice de formare spațială și structurare a încălţămintei în 
sistemul de confecție   IL 

2 
1 

T1.2. Procese tehnologice de formare spațială și structurare a încălţămintei în 
sistemul de confecție   CR 

2 
1 

T1.3. Procese tehnologice de formare spațială și structurare a încălţămintei în 
sistemul de confecție   CB 

4 
1 

T1.4. Procese tehnologice de formare spațială și structurare a încălţămintei în 
sistemul de confecție   IF 

4 
1 

T1.5. Procese tehnologice de formare spațială și structurare a încălţămintei în 
sistemul de confecție   II 

4 
1 

T1.6. Procese tehnologice de formare spațială și structurare a încălţămintei în 
sistemul de confecție   IV 

4 
1 

T1.7. Procese tehnologice de formare spațială și structurare a încălţămintei în 
sistemul de confecție   IT 

2 
1 

T1.8. Procese tehnologice de formare spațială și structurare a încălţămintei în 
sistemul de confecție   combinat (de ex. IL +CR) 

2 
1 

T 2. Procese tehnologice de finisare a produselor de încălțăminte  2 0,5 

T3. Defecte ce pot apărea la îmbinarea ansamblului superior cu cel inferior și 
metodele de înlăturare a acestora 

2 
0,5 

Total prelegeri: 30 10 
 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Elaborarea succesiunii operațiilor tehnologice de structurare a încălțămintei 
în cadrul sistemului de confecție IL 

4 1 
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LL2. Elaborarea succesiunii operațiilor tehnologice de structurare a încălțămintei 
în cadrul sistemului de confecție CR 

4 1 

LL3. Elaborarea succesiunii operațiilor tehnologice de structurare a încălțămintei 
în cadrul sistemului de confecție CB 

4 2 

LL4. Elaborarea succesiunii operațiilor tehnologice de structurare a încălțămintei 
în cadrul sistemului de confecție IF 

4 2 

LL5. Elaborarea succesiunii operațiilor tehnologice de structurare a încălțămintei 
în cadrul sistemului de confecție II 

4 1 

LL6. Elaborarea succesiunii operațiilor tehnologice de structurare a încălțămintei 
în cadrul sistemului de confecție IV 

4 1 

LL7. Elaborarea succesiunii operațiilor tehnologice de structurare a încălțămintei 
în cadrul sistemului de confecție IT 

4 1 

LL8. Elaborarea succesiunii operațiilor tehnologice de structurare a încălțămintei 
în cadrul sistemului de confecție combinat 

2 1 

Total lucrări de laborator: 30 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

S.1. Variante constructiv-tehnologice a unui model  4  

S.2. Schema generală a procesului tehnologic 4  

S.3. Schema desfăşurată a procesului tehnologic 3  

S.4. Harta tehnologică a modelului analizat 4  

Total lucrări practice: 15 - 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% - 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 și practice. 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii modului de elaborare a proceselor tehnologice 
pentru produsele de încălțăminte. 
 


