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UTILAJ ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR DIN PIELE  

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); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5; 
6. 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 45 30/- - 30 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Fizica, Electrotehnica și echipamente electrice, Mecanica tehnică, Bazele 
tehnologiei confecțiilor II (încălțăminte), Bazele tehnologiei confecțiilor I 
(îmbrăcăminte) 

Conform competenţelor Cunoașterea noțiunilor teoretice de la disciplinele Fizică, Electrotehnică și 
echipamente electrice, Mecanica tehnică, Bazele tehnologiei confecțiilor II 
(încălțăminte), Bazele tehnologiei confecțiilor I (îmbrăcăminte). 

 
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 pentru proiectarea și reproiectarea tehnologică a 
proceselor de producție. 
  Explicarea și interpretarea metodelor aplicate pentru proiectarea tehnologică a 
proceselor specifice Industriei ușoare. 
  Utilizarea cunoștințelor specifice pentru  proiectarea tehnologică a proceselor specifice 
Industriei ușoare. 
 Evaluarea proiectelor tehnologice a proceselor specifice Industriei ușoare. 

Competenţe 
transversale 

- 

 
 

http://www.utm.md/
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea utilajelor din domeniul confecțiilor din piele. 

Obiectivele specifice Să cunoască perspectivele de dezvoltare a tehnologiilor şi particularităţile aplicării 
acestora în activităţile întreprinderii. 
Să urmărească tendinţele în dezvoltarea maşinilor pentru confecţii din piele, 
principiile de funcţionare, particularităţile tehnice şi constructive ale acestora. 
Să aplice metodele contemporane de exploatare a utilajelor şi a mijloacelor de dotare 
tehnologică, de automatizare a proceselor de producţie la confecționarea produselor. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T 1. Evoluţia utilajelor din industria confecţiilor din piele. Clasificarea utilajelor din 
industria confecţiilor din piele. Reprezentarea convenţională a lanţurilor 
cinematice şi a utilajelor 

4 1 

T 2. Studiul sistemelor de acţionare a utilajelor 4 1 

T 3. Utilaj pentru recepţia materialelor textile: rampe, derulatori. Utilaj pentru 
stivuirea materialelor 

3 1 

T 4. Utilaj pentru croirea materialelor flexibile şi rigide: ştanţe, ghilotina, maşini 
automate de croit, maşina cu cuţit bandă continuă etc. 

6 2 

T 5. Utilaj folosit la prelucrarea reperelor: maşina de egalizat, maşina de subţiat, 
maşina de perforare şi dantelare, maşina de îndoire a marginii, maşina de călcat 
cusătura, maşina de dublat, instalaţia de imprimat, maşina de frezat, maşina de 
scămoşat 

6 2 

T 6. Maşini de cusut: clasificare, organe lucrătoare etc. dispozitivele anexate 
maşinilor de cusut.  

2 0,5 

T 7. Maşini de format branţ, ştaif, bombeu, preformat ansamblul superior,  maşini 
de tras (vârf, călcâi, părţi laterale) 

6 1 

T 8. Utilaj folosit la îmbinarea prin lipire: maşini de depunere a adezivului şi maşini 
de presare a reperelor în vederea lipirii 

2 0,5 

T 9. Utilaje folosite în procesul de vulcanizare 2 0,5 

T 10. Utilaje de injectat 4 1 

T 11. Utilaje pentru finisarea produselor 2 0,5 

T 12. Maşini şi instalaţii de transport 4 1 

Total prelegeri: 45 12 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

L.L.1. Studiul sistemelor de acţionare a utilajelor 4 1 

 L.L.2. Studiul ştanţei cu braţ rabatabil 2 0,5 

L.L.3. Studiul maşinilor automate de croit 4 0,5 

LL 4.  Studiul maşinilor de egalizat repere flexibile 2 1 
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 LL 5.  Studiul maşinilor de subţiat repere flexibile 4 1 

 LL 6. Studiul maşinilor de cusut repere flexibile 4 0,5 

LL 7. Studiul maşinilor de cusut repere rigide 4 0,5 

 L.L.8. Studiul maşinilor de presat talpă în vederea lipirii cu ansamblul superior 2 1 

L.L.9.Studiul instalaţiilor de transport utilizate în industria confecţiilor din piele 4 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 8 
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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 utilajelor din domeniul confecțiilor din piele. 
 


