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Subiectele 

pentru examenul de admitere la masterat, specialitatea 

programul de masterat „Design şi dezvoltare de produs” 

 

 

Opţiunea „Confecţii din ţesături şi tricoturi” 

 

I.  Studiul materialelor 

1. Tendinţele în dezvoltarea producerii noilor tipuri de fibre (naturale şi chimice). 

2. Caracteristicile de bază calitative şi cantitative, proprietăţile fibrelor şi firelor textile 

(geometrice, mecanice, fizice şi chimice). 

3. Influenţa structurii moleculare, intermoleculare şi morfologice ale polimerilor asupra 

proprietăţilor fibrelor. 

4. Esenţa modificării fizice şi chimice ale fibrelor şi firelor chimice. Exemple de fibre 

modificate. 

5. Tipurile de fire şi influenţa acestora asupra aspectului exterior şi proprietăţile materialelor. 

6. Influenţa compoziţiei fibroase asupra proprietăţilor materialelor textile. 

7. Influenţa metodelor de producere ale materialelor textile asupra proprietăţilor acestora. 

8. Particularităţile de structură, proprietăţile şi metodele de prelucrare a pieii şi blănii 

naturale. 

9. Particularităţile de structură şi proprietăţile textilelor neţesute, domeniul de utilizare. 

10. Particularităţile de structură, proprietăţile şi metodele de prelucrare a pieii artificiale şi 

materialelor peliculare. 

11. Analiza metodelor şi tipurilor de aplicare a desenului pe materialul textil.  

12. Cerinţele  igienice faţă de materiale, ca una din principalele condiţii ale calităţii produselor 

textile. 

13. Cerinţele de exploatare faţă de materialele textile ca factor al fiabilităţii şi durabilităţii 

produselor textile. 

14. Cerinţele estetice faţă de materialele textile, ca factor al competitivităţii produselor textile. 

15. Proprietăţile tehnologice ale materialelor: destrămarea marginilor, perforarea, contracţia şi 

alungirea. Influenţa acestora asupra procesului tehnologic de producere. 

16. Sortimentul materialelor de îmbinare. Caracteristica proprietăţilor de bază şi influenţa 

acestora asupra indicatorilor de calitate a  îmbinărilor prin coasere. 

17. Materialele termoadezive, cerinţele principale faţă de calitate. 

18. Sortimentul căptuşelilor,  principiile  de selectare a căptuşelii pentru  produsele 

vestimentare. 
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19. Tipurile de materiale pentru inserţii termoizolatoare, nomenclatorul cerniţilor de  calitate. 

20. Sortimentul ţesăturilor pentru lenjerie, cerinţele faţă de ţesăturile pentru lenjerie. 

21. Sortimentul ţesăturilor pentru rochii, cerinţele faţă de ţesăturile pentru rochii. 

22. Sortimentul ţesăturilor pentru costume, cerinţele faţă de ţesăturile pentru costume. 

23. Sortimentul ţesăturilor pentru paltoane, cerinţele faţă de ţesăturile pentru paltoane. 

24. Sortimentul tricoturilor, cerinţele faţă de tricoturi. 

25. Sortimentul materialelor pentru impermeabile. Tendinţele în dezvoltarea sortimentului. 

26. Principiile de selectare a materialelor în setul de îmbrăcăminte. 

27. Rezistenţa materialelor textile. Factorii  care influenţează asupra uzurii materialelor.  

 

II. Proiectarea îmbrăcămintei 

1. Noţiune de îmbrăcăminte. Funcţiile îmbrăcămintei. 

2. Caracteristica sortimentului. Criterii de clasificare a produselor de îmbrăcăminte. 

3. Structura calităţii îmbrăcămintei. 

4. Indicatori care determină nivelul de calitate a îmbrăcămintei din punct de vedere al 

utilizatorului. 

5. Indicatori care determină nivelul tehnico-economic al calităţii îmbrăcămintei. 

6. Metodologia evaluării complexe a calităţii îmbrăcămintei. 

7. Indicatori morfologici ce caracterizează forma exterioară a corpului uman. 

8. Metodologia cercetărilor de antropometrie aplicate la cerinţele industriei de confecţii. 

9. Tipologia dimensională actuală. Standarde dimensionale ale corpului uman. 

10. Calculul adaosurilor constructive în proiectarea îmbrăcămintei. 

11. Caracteristica generală şi clasificarea metodelor de construcţie a desfăşuratelor produselor 

de îmbrăcăminte. 

12. Principiile metodelor clasice (aproximative) de construcţie a tiparelor produselor de 

îmbrăcăminte. 

13. Caracteristica comparativă a metodelor de proiectare a îmbrăcămintei MUPÎ CAER, 

ŢNIIŞP, MTILP. 

14. Principii privind construcţia tiparului pentru mâneca clasică aplicată.  

15. Principii privind construcţia tiparelor de guler. 

16. Aplicarea metodelor clasice la construcţia tiparului de bază pentru produsul pantaloni. 

17. Construcţia tiparului de bază pentru produsul fustă. 

18. Analiza modelului utilizând produsul finit. 

19. Analiza modelului utilizând imaginea grafică. 

20. Alegerea tiparului de bază şi transferul particularităţilor de model. 
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21. Clasificarea procedeelor de modelare constructivă. 

22. Procedee de modelare constructivă de tipul I. 

23. Procedee de modelare constructivă de tipul II. 

24. Procedee de modelare constructivă de tipul III. 

25. Procedee de modelare constructivă de tipul IV.  

26. Elaborarea produselor vestimentare de tipuri noi. 

27. Particularităţi în proiectarea produselor de îmbrăcăminte din tricot. 

28. Particularităţi în proiectarea produselor de îmbrăcăminte din blană. 

29. Particularităţi în proiectarea produselor de îmbrăcăminte din piele naturală. 

30. Particularităţi în proiectarea produselor de îmbrăcăminte din înlocuitori din piele, materiale 

dublate şi materiale peliculizate. 

31. Particularităţi în proiectarea produselor de lenjerie de corp. 

32. Particularităţile proiectării îmbrăcămintei pentru copii. 

33. Conţinutul documentaţiei tehnice de proiectare constructivă. Procesul de proiectare a 

noilor modele de produse de îmbrăcăminte. 

34. Caracteristica stadiilor de proiectare a noilor modele de îmbrăcăminte în corespondenţă cu 

SUDTC. 

35. Proiectarea şabloanelor produselor de îmbrăcăminte. 

36. Elaborarea mostrelor etalon ale produselor de îmbrăcăminte. Defectele în îmbrăcăminte şi 

metode de înlăturare a acestora. 

37. Gradarea şabloanelor produselor de îmbrăcăminte. 

38. Tehnologicitatea construcţiei produselor de îmbrăcăminte. 

39. Economicitatea modelelor de produse vestimentare proiectate.   

40. Proiectarea sistemelor de produse vestimentare utilizând metoda modelelor analogii. 

41. Proiectarea noilor modele vestimentare în serii raţionale de sortiment. 

42. Proiectarea sistemelor de modele utilizând proiectarea modulară. 

43. Principiile proiectării sistemelor şi şirurilor industriale de modele de produse vestimentare 

utilizând repere tipice unificate 

44. Principiile proiectăriişirurilor constructiv unificate de construcţii de model pe acelaşi tipar 

de bază şi din repere unificate. 

45. Proiectarea sistemelor de modele interschimbabile şi compatibile 

 

III. Tehnologia confecţiilor  

1. Direcţiile de dezvoltare a industriei uşoare. 

2. Clasificarea şi codificarea asamblărilor prin coasere, construcţia şi reprezentarea grafică. 
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3. Caracteristicile de exploatare a cusăturilor mecanice, metodele de estimare. 

4. Caracteristicile de exploatare a asamblărilor prin coasere. Factorii ce le determină. 

5. Clasificarea maşinilor de cusut.  

6. Caracteristica maşinilor de cusut cu destinaţie generală. 

7. Caracteristica maşinilor de cusut cu destinaţie specială. Caracteristica maşinilor de cusut cu 

destinaţie specializată. 

8. Caracteristica maşinilor cu acţionare semiautomată şi automată. 

9. Caracteristica tehnologică a sculelor, dispozitivelor valorificatoare. 

10. Tratamentul umido-termic al confecţiilor textile. Curba termodinamică a materialelor 

polimerice, ca mijloc de determinare a regimurilor de temperatură optimală pentru 

efectuarea reuşită a procesului tehnologic. 

11. Caracteristica tehnologică a operaţiilor tratamentului umido-termic. Caracteristica 

tehnologică a utilajelor, direcţiile de perfecţionare.  

12. Caracteristica defecţiunilor intervenite la tratamentul umido-termic, metode de evaluare şi 

remediere. 

13. Tehnologia asamblărilor prin termolipire, cerinţele tehnologice faţa de materiale adezive. 

Indicatori de calitate a asamblărilor prin termolipire, factorii ce influenţează, metode de 

determinare. 

14. Direcţiile de perfecţionare a tehnologiilor prin termolipire - stabilizare directă, reţele 

termofuzibile, formprint, aplicare directă a polimerului. 

15. Sudarea materialelor termoplastice. Esenţa fizică a sudării materialelor termoplastice. 

Caracteristica metodelor de sudare şi utilajul folosit. Indicatori de calitate a asamblărilor 

prin sudare, factorii ce influenţează, metode de determinare. 

16. Procesul tehnologic de fabricare a confecţiilor textile ca sistem. Elementele sistemului şi  

legaturile spaţial - temporale între ele. Funcţiile sistemului şi proprietăţile lui. Modelul 

procesului tehnologic ca indice al structurii sistemului - "confecţie". Evaluarea economică 

a metodelor de prelucrare a confecţiilor textile. 

17. Tipurile şi conţinutul documentaţiei tehnice pentru procesele tehnologice de fabricaţie a 

confecţiilor textile. 

18. Caracteristica metodelor de prelucrare succesivă, paralelă, succesiv - paralelă. 

19. Prelucrarea  rochiei: iniţială; metodele de prelucrare a buzunarelor, gulerelor şi sistemelor 

de închidere, tivului mânecii la îmbrăcămintea intermediară, tratamentul umido-termic al 

rochiei.  
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20. Modelul generalizat al prelucrării produsului cămaşa pentru bărbaţi: metode de prelucrare 

a buzunarelor; sistemului de închidere, gulerului, mânecilor, tratamentul umido-termic, 

ambalarea produsului. 

21. Schema generală de prelucrare a produselor de îmbrăcăminte exterioară.  

22. Prelucrarea iniţială a detaliilor produselor exterioare. Dublarea detaliilor. Prelucrarea 

marginilor şi penselor. Metode de prelucrare a şliţului-spate. 

23. Procese tehnologice de executare a buzunarelor laterale cu clapă obţinute prin tăiere,  

aplicate, plasate pe direcţia cusăturii, interioare. Direcţiile de perfecţionare a prelucrării 

buzunarelor, unificarea detaliilor. Tehnologii cu număr redus de operaţii. 

24. Procesele tehnologice de fabricare  sistemelor de închidere la îmbrăcămintea exterioară. 

25. Caracteristica gulerelor la îmbrăcămintea exterioară. Etapele de prelucrare şi asamblare a 

gulerelor de diferite tipuri. Particularităţile de prelucrare a gulerelor din blană. 

26. Caracteristica construcţiei mânecilor. Particularităţile prelucrării mânecilor de diferită 

croială: aplicată, cămaşa, raglan, chimono şi combinată.  

27. Metode de prelucrare a şliţului la mâneci. 

28. Metode de prelucrarea tivului mânecii cu manşete şi garnisiri din blană. 

29. Metode de prelucrare şi asamblare a căptuşelii şi termoizolantului la palton, jacheta şi 

sacou. 

30. Modelul generalizat al procesului tehnologic de fabricare a pantalonilor pentru bărbaţi. 

31. Particularităţile prelucrării marginilor superioare a pantalonilor. 

32. Particularităţile prelucrării buzunarelor la pantaloni şi fuste. 

33. Metode de prelucrare a sistemului de închidere la pantaloni şi fuste. 

34. Caracteristica generală a proceselor tehnologice de prelucrare a scurtelor şi 

impermeabilelor. Particularităţile procesului tehnologic de prelucrare după tipul 

materialelor folosite. Metode de prelucrare a buzunarelor, gulerelor, sistemelor de 

închidere şi detaliilor mici, sistemelor de închidere: pe nasturi şi butoniere, fermoar, capse 

şi altă furnitură. 

35. Caracteristica sortimentului produselor din tricot. Particularităţile tehnologiei de fabricare a 

produselor din tricot. Alegerea metodelor de asamblare a detaliilor croite, ţinând cont de 

caracteristicile fizico-mecanice ale tricotului. 

36. Metode  de prelucrare  a detaliilor de bază şi auxiliare a produselor din tricot. 

Caracteristica tehnologică a utilajului folosit la fabricaţia tricotajelor. 

37. Caracteristica sortimentului produselor din piele. Metode de prelucrare a produselor din 

piele. Caracteristica tehnologică a utilajului. 
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38. Caracteristica sortimentului produselor din blană. Particularităţile proceselor de croire a 

blănii naturale şi artificiale. Principii generale de prelucrare a confecţiilor din blană 

naturală. Particularităţile prelucrării confecţiilor din blană artificială. Caracteristica 

utilajului pentru fabricarea confecţiilor din blană. 

39. Controlul tehnic al calităţii confecţiilor textile, metode de estimare a calităţii materialelor şi 

produselor finite. Tipuri de control şi impactul lor asupra calităţii confecţiilor finite. 

Metode de estimare a calităţii. 

40. Tipuri de defecte la produsele textile şi metodele de remediere ale acestora. 

41. Mecanizarea complexă şi automatizarea metodelor de prelucrare şi asamblare a detaliilor 

produselor textile. 

42. Linii complex-mecanizate pentru producerea confecţiilor textile. 

43. Standardizarea, unificarea detaliilor confecţiilor textile ca elementele dezvoltării 

tehnologiei moderne. 

44. Finisarea produselor de îmbrăcăminte. Conţinutul operaţiilor şi utilajul folosit. 

45. Ambalarea produselor textile, mijloacele şi metodele de depozitare. 

46. Premisele de bază şi sarcinile mecanizării şi automatizării complexe a proceselor 

tehnologice din cadrul întreprinderilor de confecţii. 

47. Perspectivele elaborării tehnologiei progresive a mecanizării şi automatizării prelucrării şi 

asamblării produselor vestimentare. 

 

IV. Procese tehnologice de preproducere a confecţiilor 

1. Pregătirea tehnică a fabricaţiei . 

2. Caracteristica generală a procesului de pregătire - croire a fabricaţiei. 

3. Încadrarea şabloanelor, prescripţii tehnice de executare. Factorii, care influenţează 

economicitatea încadrării şabloanelor. Automatizarea procesului, caracteristica sistemelor 

de automatizare. 

4. Calculul încadrărilor şi şpanurilor (calculul seriilor). 

5. Normarea consumului de materiale, tipuri de norme şi metode de determinare. Posibilităţi 

de  micşorare consumului de materiale la etapa normării. 

6. Esenţa calculului loturilor de materiale textile fără rest: analitic şi grafic. Calculul 

materialelor cu defecte textile şi tehnologia de prelucrare a materialelor textile cu defecte. 

7. Procesul tehnologic de pregătire a materialelor pentru croire, utilajul folosit. 

8. Recepţia calitativă a materialelor textile, tipuri de defecte, metode de înregistrare. 

Caracteristica tehnologică a utilajului. 

9. Procesul tehnologic de croire a materialelor. 
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10. Tipuri de şpan, metode de şpănuire, analiza comparativă din punct de vedere al eficienţei 

fabricaţiei şi folosirii raţionale a resurselor materiale. 

11. Esenţa croirii într-o foaie a materialului textil. 

12. Tăierea materialelor textile cu cuţitul. Caracteristicile tehnologice ale utilajului folosit. 

13. Tăierea materialelor textile cu fierăstrăul. Caracteristicile tehnologice ale utilajului de croit. 

14. Tăierea materialelor textile cu foarfecele. 

15. Esenţa metodelor de croire termofizice şi termo-mecanice. 

16. Direcţiile de intensificare a operaţiilor tehnologice de coasere a confecţiilor. 

17. Folosirea alimentaţiei din rulou la fabricarea confecţiilor textile. 

18. Tehnologii cu număr redus de operaţii. 

19. Indicii economici ai eficacităţii înlocuirii utilajului la producerea confecţiilor textile. 

20. Determinarea eficacităţii procesului în urma mecanizării operaţiilor manuale, folosirii 

dispozitivelor  valorificatoare în producerea confecţiilor. 

 

Opţiunea „Confecţii din piele” 

 

I. Proiectarea încălţămintei 

1. Muşchii piciorului uman şi considerarea acestora la conceperea şi proiectarea 

încălţămintei. 

2. Sistemul osos al piciorului uman şi considerarea acestuia la conceperea şi proiectarea 

încălţămintei. 

3. Anomaliile piciorului uman. Cauze şi modalităţi de prevenire. 

4. Punctele şi mărimile antropometrice ale piciorului uman utilizate la proiectarea 

calapoadelor şi  a încălţămintei. 

5. Metode de preluare a dimensiunilor antropometrice ale piciorului uman. 

6. Principii de proiectare a pantofului decoltat pentru femei. 

7. Principii de proiectare a cizmelor pentru femei. 

8. Proiectarea pantofilor tip „parizer” pentru bărbaţi. 

9. Proiectarea pantofilor tip „derby” pentru bărbaţi. 

10. Principii de proiectare a încălţămintei pentru copii. 

11. Principii de proiectare a mocasinilor. 

12. Principii de proiectare a bocancilor cu burduf. 

13. Variante de proiectare a căptuşelilor interioare a  încălţămintei. 

14. Cerinţe impuse construcţiei încălţămintei. 

15. Variante de proiectare a branţului şi a acoperişului de branţ. 
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16. Variante de proiectare a ştaifului şi a bombeului. 

 

II.  Tehnologia încălţămintei 

1. Îmbinări prin coasere. Factori de influenta asupra rezistenţei acestora. 

2. Îmbinări prin lipire. Factori de influenta asupra rezistenţei acestora. 

3. Îmbinări prin prindere. Factori de influenta asupra rezistenţei acestora. 

4. Finisarea ansamblului inferior al încălţămintei. 

5. Finisarea ansamblului superior al încălţămintei. 

6. Formarea spaţială a ansamblului superior al încălţămintei. 

7. Croirea raţională a reperelor pentru încălţăminte.  

8. Caracteristica operaţiilor de prelucrare a reperelor flexibile. 

9. Caracteristica operaţiilor de prelucrare a reperelor rigide. 

10. Caracteristica sistemelor de confecţie a încălţămintei. 

11. Caracteristica materialelor utilizate pentru feţe de încălţăminte. 

12. Caracteristica materialelor utilizate pentru tălpi de încălţăminte. 

13. Umezirea: metode, instalaţii, parametri pentru umezirea semifabricatelor. 

14. Uscarea: metode, instalaţii, parametri pentru uscarea semifabricatelor. 

 

Al treilea subiect în biletul de examinare este sarcina practică: Elaborarea succesiunii operatiilor 

tehnologice de realizare a ansamblului superior al unui produs de încălţăminte schiţa căruia 

se prezintă o dată cu biletul. 
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