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Disciplina ELECTROTEHNICĂ GENERALĂ
Echipa de realizatori:

1. Prof. Petru TODOS
2. Conf. Ilie NUCA
3. Lect.Petru VÎRLAN
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ial
Anul
Anul 3, specialitatea TPA, UTM
 150 studenţi
studen i

Disciplina ELECTROTEHNICĂ GENERALĂ

Obiective pentru studenţi:
studen i:
Formarea cunoştinţele din electrotehnică necesare
pentru a înţelege energetica sistemelor industriale de
producţie, de conversie a energiei electrice în energie
termică, lumină şi energie mecanicnică, de utlizare
eficientă a acestor energii şi de automatizare a
proceselor tehnologice.

Disciplina ELECTROTEHNICĂ GENERALĂ

Finalităţi
Finalit i de studii
conştientizarea fenomenelor fizice
referitoare la
producerea, transportul, conversia şi utilizarea energiei
electrice;
formarea abilitatilor de utilizare a metodelor contemporane
de calcul a aparatelor şi maşinilor electrice;
formarea abilităţilor de utilizare a aparatelor de măsură a
sistemelor electrice;
formarea abilităţilor de prezentare grafică, analiză şi
comunicare a rezultatelor studiului analitic şi experimental
al sistemului electric;
dezvoltarea capacităţilor de a studia independent.

Amplasarea materialului teoretic

Modele de teste

Lucrari realizate pentru Moodle
• Prezentări Power Point
• Documente Word, PDF
• Teste
• Imagini grafice, scheme
• Animaţie
• Amplasarea simulărilor interactive pe platforma moodle

Înfăşurări trifazate sinusiodal distribuite
http://www.ece.umn.edu/users/riaz/animations/listanimations.html

CASCADE POSITIONAL CONTROL OF A DC MOTOR

Principiul de funţionare MCC
S
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N

1

4

Geometrie descriptivă

Geometrie descriptivă

Geometrie descriptivă

Tehnologii poligrafice
L. u. Ghencea Cristina

Planul de realizare a unui curs online
Se recomandă studierea:
•

soft-urilor de proiectare (Autokad, CorelDraw, Illustrator, Adobe Photoshop),

•

de creare a prezentărilor (Power Point, etc),

•

testelor de evaluare (Quiz maker, Limesurvey),

•

obiecte 3d (3DMax)

•

animațiilor (3D Max, Flash),

•

graficelor (Excel),

•

simulărilor,

•

site-urilor (Flash, Macromedia, limbajul HTML) etc.

Planul de realizare a unui curs online
La etapa următoare , se va realiza un modul de pe baza unui curs urmat până acum.
•

Cursul trebuie sa conțină atât resurse text, cât și imagini, video, audio. Opțional vor
putea fi incluse și jocuri sau simulări interactive.

•

Cursul va conține și o secțiune de teste, realizată cu ajutorul bibliotecilor sau templateurilor oferite de Adobe Flash CS3 Professional sau alte soft-uri

Observații:
•

Se poate folosi un template existent, în cazul în care cursul va conține obligatoriu și
simulări interactive.

•

In documentație se va preciza proveniența template-ului: site-ul de pe care a fost luat
sau pașii care au fost urmați pentru crearea sa (cu capturi de ecran).

Programa analitica
•

Program de studii:

•

Denumirea disciplinei:

Tehnologii poligrafice I Tehnologii pre-press

•

Benefeciari:

Studenţii anului II de la Facultatea Industria Uşoară

•

Nivelul:

Ciclul I - Licenţă

•

Numărul de credite ECTS: 4 (60 ore în auditoriu şi 60 ore de activităţi de sine

543.4 Design şi Tehnologii Poligrafice

stătător a studentului, 1 credit = 15 ore de activităţi în auditoriu şi 15 ore de
activităţi de sine stătător a studentului)
•

Titularul disciplinei:

l.a. GHENCEA Cristina

Programa analitica
COMPETENŢELE CARE URMEAZĂ A FI DEZVOLTATE
• cunoaşterea procedeelor de reproducere a originalelor,
caracteristicile lor;
• cunoaşterea particularităţilor tehnologice a proceselor de culegere;
• cunoaşterea şi capacitatea controlării proceselor de reproducere;
• cunoaşterea operaţiilor de montaj pentru diferite forme de tipar;
• cunoaşterea operaţiilor de probă precum şi destinaţia acestora;
• cunoaşterea modalităţilor de copiere a plăcilor de tipar;
• cunoaşterea proceselor şi operaţiilor de fabricare a diverselor forme
de tipar, precum şi
• verificarea calităţii acestora.

* Test apreciat cu notă

Programa analitica
Numărul de ore
Codul
disciplinei

Anul
predării

Semestr
ul

Prelegeri

Seminare

Evaluarea

Lucrări de
laborator

Cadrul
didactic

Lucrul
indivi
dual

Credit

Examen

60

4

test *

Ghence
a

96

4

examen

Ghence
a

Învăţămînt cu frecvenţă la zi
II

III

30

S03O035

-

30

Învăţămînt cu frecvenţă redusă
II

IV

12

-

10

Lucrari realizate cu exemple de pe
Moodle
• Prezentări Power Point
• Documente Word, PDF
• Teste
• Imagini grafice, scheme
• Video
• Amplasarea simulărilor interactive pe platforma moodle

Disciplina de studii
“TEHNOLOGIA ECONOMISIRII RESURSELOR”
Echipa de realizatori:

conf. univ., dr. Angela Scripcenco
Planul de realizare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familiarizarea cu platforma Moodle, posibilitațile tehnice de instruire (octombrie- decembrie 2011);
Posibilități didactice în formarea cursului pe platforma Moodle (Ianuarie 2012);
Scenarizarea documentară a conținutului cursului (februarie 2012);
Evaluarea cunoștințelor : paradigma pedagogică; aspecte tehnice în platforma Moodle (martie – aprilie
2012);
Elaborarea stucturii cursului “Tehnologia economisirii resurselor” (februarie 2012);
Adaptarea materialelor didactice (curs teoretic, indicații metodice pentru lucrări practice; teste; materiale
suplimentare de instruire) la cerințele platformei Moodle (martie-iunie 2012);
Plasarea materialelor pe platforma (mai- august 2012);
Testarea cursului “Tehnologia economisirii resurselor” (septembrie-decembrie 2012);
Corectarea și perfecționarea materialelor didacice a cursului (septembrie-decembrie 2012).

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE DISCIPLINEI
Cursul "Tehnologia economisirii resurselor" este o urmare logică a cursului ''Tehnologia confecţiilor'' şi are ca
scop studierea tehnologiei de pre-producere, la etapa lansării noilor produse in fabricație, prin prisma utilizării
raționale a resurselor materiale şi umane, asigurînd o calitate înaltă a producţiei şi competitivitatea acesteea.
Disciplina urmăreşte formarea deprinderilor practice de efectuarea lucrărilor de pregătire tehnică a fabricaţiei,
precum şi de optimizare a proceselor tehnologice.
Sarcina de bază a studierii disciplinei este formarea specialistului de o calificare înaltă în domeniul industriei
uşoare pentru efectuarea activității la întreprinderile industriei uşoare bazînduse pe cunoştinţele din
disciplinile speciale şi inginereşti. La finalizarea disciplinei studentul trebuie să cunoască:
• starea şi perspectivele de dezvoltare a industriei uşoare şi industriei textile din republică precum şi a
ramurilor aferente, dezvoltarea bazei de materie primă a industriei uşoare;
• conţinutul lucrărilor de pregătire tehnică a fabricaţiei (pre-producere);
• procese tehnologice de pregătire-croire a materialelor;
• modalităţile de mecanizare şi automatizare complexă a proceselor tehnologice în secțiile experimentale,
pregătire și croire;
• cerințele față de calitatea produselor vestimentare, direcţiile de sporire a competitivității produselor și a
eficienței fabricației;
• perspectivele și direcţiile de bază de perfecționare a proceselor tehnologice de fabricare a produselor textile.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE DISCIPLINEI
Studentul trebuie să posede aptitudinile:
• de normare a consumului de materiale textile pentru produse vestimentare;
• de elaborare a documentaţiei normativ-tehnice pentru procesele tehnologice de pre-producere;
• de analiză structural-sistemică a proceselor tehnologice,
• de modelare și utilizare a metodelor de optimizare a proceselor tehnologice în fabricaţie;
• de determinare a eficienței economice la implementarea materialelor, tehnologiilor, utilajelor și
dispozitivelor noi.
Pe parcusul studierii cursului studenţii trebuie să soluţioneze de sine stătător probleme de reducere a
termenilor de implementare şi lansare în producere a seriilor de produsele noi, să aleagă varianta optimă de
organizare a fabricației la etapa de pre-producere a confecțiilor.

STRUCTURA CURSULUI
CURS TEORETIC
Introducere
Tema 1. Caracteristica generală a proceselor de
preproducere
Tema 2. Caracteristica proceselor tehnologice a secţiei
experimentale în cadrul întreprinderii de confecţii.
Tema 3. Încadrarea şabloanelor.
Modulul 1
Tema 4. Calculul incadrarilor si spanurilor.

ORE
2

Tema 6. Calculul loturilor de materiale textile la etapa
pregatirii proceselor de spanuire
Modulul 3
Tema 7. Caracteristica procesului tehnologic in sectia de
pregatire.
Tema 8. Caracteristica procesului tehnologic in sectia de
croire.

4

8

2
2

3. Argumentarea metodelor de combinare raţională
a mărimilor – taliilor.
4. Calculul încadrărilor şabloanelor şi şpanurilor.

4

6. Utilizarea raţională a resurselor materiale

14

4
4
8

5. Calculul normelor de consum de materiale textile
pentru produse vestimentare.

4

12

2
4
6

10

2
2

7. Familiarizarea cu experienţa industrială în
organizarea proceselor tehnologice în secţiile
experimentală, de pregătire şi croire
8. Elaborarea proceselor tehnologice in sectiile
experimentala, pregatire si croire in conditii eficiente
de activitate

8
2

Tema 12. Automatizarea proceselor tehnologice de pregătire
şi croire
Modulul 5
Total

TOTAL

2

6

4

4

Tema 11. Mecanizarea complexă a proceselor tehnologice.

1. Determinarea suprafeţelor şabloanelor.
2. Modalităţi de încadrare a şabloanelor.

Tema 9. Taierea materialelor textile.

Modulul 4
Tema 10. Directii de optimizare a resurselor umane.

ORE

2

4
Modulul 2
Tema 5. Normarea consumului de matariale.

LUCRĂRI PRACTICE

4

2
6

9. Determinarea eficienţei economice în urma
implementării sculelor şi dispozitivelor valorificatoare
(SDV)

14

4

2
2
6
30

4
30

10
60

LUCRĂRI REALIZATE ÎN MOODLE. PAGINA PRINCIPALĂ
Rezumat temă
Forum ştiri
Obiectivele cursului constă in familiarizarea cu procesele tehnologice de preproducere la întreprinderile
de confecţii. Structura întreprinderii de confecţii; studiul proceselor tehnologice a secţiilor
experimentale, pregătire şi croire.
Modulul 1.
Introducere.
Tema 1. Caracteristica generală a proceselor de preproducere
1.1. Scopul şi obiectivele proceselor de preproducere.
1.2. Schema generală a organizării proceselor de preproducere în cadrul întereprinderii de confecţii.
1.3. Caracteristica etapelor de conceptualizare produsului.
1.4. Caracteristica etapelor de elaborare documentaţiei constructive pentru produsul nou.
1.5. Caracteristica etapelor de elaborare documentaţiei tehnologice pentru produsul nou.
Tema 1. Caracteristica generală aproceselor de preproducere. Page
Se examinează probleme privind organizarea proceselor de preproducere în cadrul întereprinderii de confecţii
în funcţie de modul de activitate (producerea în lohn, producerea sub marca proprie).
Conţunut teoretic. Folder
Material teoretic este prezentat sub forma de text în format (*.doc) şi prezentare power-point (*.ppt)
Informaţii suplimentare Folder

LUCRĂRI REALIZATE ÎN MOODLE. PAGINA PRINCIPALĂ
Continuare Modulul 1.

Tema 2. Caracteristica proceselor tehnologice a secţiei experimentale în cadrul întreprinderii de confecţii.
2.1. Schema generală a procesului tehnologic în secţia experimentală.
2.2. Scopul şi obiectivele operaţiilor tehnologice.
Lucrarea practica 1. Determinarea ariei sabloanelor reperelor vestimentare Folder
Scopul acestei lucrari consta in familiarizarea cu metode de determinare a ariei sabloanelor, utilizate in industria usoara. Obtinerea indeminarilor practice in
utilizarea a cel putin doua din acestea pentru determinarea ariei a unui set de sabloane pentru un produs vestimentar. Analiza comparativa a acestor
metode din punct de vedere eficientei si eficacitatii.

Tema 3. Încadrarea şabloanelor.
3.1. Noţiuni generale privind încadrarea şabloanelor.
3.2. Prescripţii tehnice privind elaborarea încadrărilor şabloanelor.
3.3. Caracteristica factorilor ce influenţează eficienţa încadrării şabloanelor.
3.4. Indicatorii de eficienta incadrarilor sabloanelor
3.5. Cerinte de calitate a incadrarilor sabloanelor
3.6. Principii de realizare a incadrarilor sabloanelor in sistemul automatizat de proictare SAP. Caracteristica
modulului "Incadrare"
Continut teoretic Folder
Lucrarea practica 2. Modalităţi de încadrare a şabloanelor. Folder
Scopul acestei lucrari consta in familiarizarea cu prescriptii tehnice de realizare incadrarilor sabloanelor. Formarea deprinderilor practice de realizare
incadrarilor sabloanelor in conditii utilizarii rationale a resurselor de materiale si in timp limitat de lucru. Dezvoltatrea capacitatilor de analiza
factorilor ce influentaeza efienta incadrarii si alegerea optimala a coraportului de acesti factori..

Bibliografie Page
Test 1.Incadrarea sabloanelor.

LUCRĂRI REALIZATE ÎN MOODLE. PAGINA PRINCIPALĂ
Modulul 2.
Tema 4. Calculul incadrarilor si spanurilor.
4.1. Tipurile de comenzi realizate la o intreprindere de confectii. Notiune de seria normala si seria calculata.
4.2. Scopul si obiectivele calculului incadrarilor si spanurilor.
4.3. Principiile de elaborare a combinarilor marimilor si taliilor in incadrari.
4.3.1. Combinarea marimilor si taliilor dupa principiul megieselor.
4.3.2. Combinarea marimilor si taliilor dupa cresterea ariei sabloanelor.
4.4. Metodologia calculului incadrarilor si spanurilor (Seria normala. Seria calculata).
4.5. Principiul de elaborare a fisei de croire materialelor textile in sectia de croire la intreprindere de confectii
4.6. Analiza comparativa a proceselor tehnologice organizate dupa principil seriei normale si seriei calculate.
Conţinut teoretic Folder
Lucrarea practica 3.Modalitati de combinare marimilor si taliilor in incadrari. Folder
Scopul acestei lucrari consta in familiarizarea cu modalitatile de combinare marimilor si taliilor in incadrari dupa doua principii - combinarea marimilor
megiese si combinarea marimilor dupa cresterea ariei sabloanelor. Formarea deprinderilor practice in combinarea eficienta a marimilor si taliilor in
incadrari.

Lucrarea practica 4. Calculul incadrarilor sabloanelor si spanurilor Folder
Scopul lucrarii consta in insusirea metodologiei de calculul a incadrarrilor si spanurilor. Dezvoltatrea capacitatilor de analiza a factorilor ce influenteaza asupra
eficientei procesului de croire. Formarea deprinderilor practice in planificarea si organizarea proceselor tehnologice a sectiei de croire.

Informaţii suplimentare Folder
Bibliografie Page
Test 2

LUCRĂRI REALIZATE ÎN MOODLE. PAGINA PRINCIPALĂ
Modulul 3.
Tema 5. Normarea consumului de matariale.
5.1. Structura si componente normelor de consum a materialelor textile.
5.2. Caracteristica pierderilor tehnologice de materiale textile.
5.3. Metodologia de calcul a normelor de consum de materiale textile.
5.4. Directii de optimizare consumului de materiale textile in cadrul intreprinderii de confectii.
5.5. Influenta modului de organizare si asigurare tehnica a proceselor tehnologice asupra utilizarii rationale a
materialelor textile in procese de producere.
Continutul teoretic. Folder
Lucrarea practica 5. Calculul normelor de consum de materiale textile pentru produse vestimentare.
Folder
Scopul lucrarii consta în însușirea metodologiei de calcul al normelor de consum, analiza factorilor ce influențează utilizarea eficientă a resurselor materiale.

Bibliografie Page
Tema 6. Calculul loturilor de materiale textile la etapa pregatirii proceselor de spanuire
6.1. Esenta calculului loturilor de materiale textile fara rest.
6.2. Metodologia de calcul al loturilor de materiale.
6.3. Esenta grafica a calculului loturilor de materiale textile.
Continutul teoretic. Folder
Lucrarea practica 6. Utilizarea rationala a resurselor materiale Folder
Scopul lucrarii consta in insusirea metodologiei de calcul al loturilor de materiale pentru organizarea procesului de croire.

Bibliografie Page
Test 3.

LUCRĂRI REALIZATE ÎN MOODLE. PAGINA PRINCIPALĂ
Modulul 4.
Tema 7. Caracteristica procesului tehnologic in sectia de pregatire.
7.1. Schema generala a procesului tehnologic in sectia de pregatire.
7.2. Metode de inmagazinare a materialelor textile.
7.3. Continutul operatiilor de controlul calitatii si cantitatii a materialelor.
7.4. Caracteristica utilagelor tehnologice si de transport utilizate in sectia de pregatire.
7.5. Directii de perfectionare in organizarea proceselor tehnologice a sectiei de pregatire.
Tema 8. Caracteristica procesului tehnologic in sectia de croire.
8.1. Schema generala a procesului tehnologic a sectieii de croire.
8.2. Metode de spanuire a materialelor textile, utilajele folosite.
8.3. Metode de croire a spanurilor.
8.4. Metode de fixare a materialelor textile in span.
8.5.Metode de numerotare a reperelor produsului textil.
8.6. Completarea so pastrarea croiului.
Continutul teoretic. Folder
Lucrarea practica 7. Familiarizarea cu experienta industriala in organizarea proceselor tehnologice in
sectiile experimentala, pregatire si croire. Folder
Scopul lucrarii consta in familiarizarea cu experienta industriala in organizarea proceselor de pre-producere la intreprindere de confectii.

LUCRĂRI REALIZATE ÎN MOODLE. PAGINA PRINCIPALĂ
Continuare Modulul 4.

Tema 9. Taierea materialelor textile.
9.1. Esenta fizica a procesului de taiere.
9.2. Clasificarea instrumentelor de taiere.
9.3. Taierea cu instrumente universale, caracteristica parametririlor tehnologice de taiere:
taierea cu cutit vertical; taierea cu cutit tip banda; taierea cu foarfece.
9.4. Taierea termofizica a materialoer textile:
taierea cu laser; taierea cu plasma; taierea cu scintei electrice.
9.5. Taierea cu instrumente speciale: stantarea.
9.6. Directii de dezvoltatre a instrumentelor pentru taiere.
Continut teoretic Folder
Lucrarea practica 8. Elaborarea proceselor tehnologice in sectiile experimentala, pregatire si croire in
conditii eficiente de activitate. Folder
Scopul lucrarii consta in studiul experientei industriale in organizarea proceselor tehnologice, familiarizarea cu deirectiile de perfectionare a utilajelor
tehnologice si elaborarea unor procese tehnologice noi in conditii eficiente de activitate.

Test 4.
Bibliografie Page
Video Laser Page
Video Auto cutting mashine Page

LUCRĂRI REALIZATE ÎN MOODLE. PAGINA PRINCIPALĂ
Modulul 5.
Tema 10. Directii de optimizare a resurselor umane.
10.1. Criteriile de evalaure a eficientei utilizarii timpului de munca.
10.2. Analiza componetelor timpului de munca a unui muncitor, care deserveste masina de cusut.
10.3. Posibilitati de optimizare a cheltuielilor de timp prin implementarea SDV-urilor.
10.4. Metodologia de calcul a eficientei economice in urma implemetarii SDV-urilor la locul de munca a unui
muncitor.
Tema 11. Mecanizarea complexă a proceselor tehnologice.
Tema 12. Automatizarea proceselor tehnologice de pregătire şi croire
Continut teoretic Folder
Lucrarea practica 9. Determinarea eficientei economice in urma implementarii SDV-urilor. Folder
Scopul lucrarii consta in studierea componentelor eficientei economice a unui proces tehnologic, insusirea metodologiei de calcul a eficienteti economice a
unui proces.

Bibliografia Page
Testul 5

Lucrări ce vor fi realizate
•

Adaptarea materialelor didactice (curs teoretic (*.pdf), indicații metodice pentru
lucrări practice (*.pdf); teste; materiale suplimentare de instruire – foto, video) la
cerințele platformei Moodle (martie-iunie 2012);

•

Plasarea materialelor pe platforma (mai- august 2012);

•

Testarea cursului “Tehnologia economisirii resurselor” (septembrie-decembrie
2012);

•

Corectarea și perfecționarea materialelor didacice a cursului (septembriedecembrie 2012) - elaborarea elementelor de instruire cu modelarea proceselor
prin animații.

Denumirea disciplinei
Mecanică şi rezistenţa materialelor

Echipa de realizatori
Eugeniu ZACON (UASM)

Planul de realizare
Plasare pe platforma moodle a cursului până la
1.09.2012
Curriculum-ul cursului (programa analitică)
Cursul este studiat de către studenţii ciclului 1 ale
specialităţilor :
616.1 - Silvicultură şi grădini publice ;
617.1 - Viticultură şi vinificaţie.
Materialul expus poate fi de folos şi studenţilor altor
specialităţi inginereşti.
Total credite – 4 (120 ore, inclusiv la învăţământul de zi 40
ore – contact direct (curs - 20 ore, lecţii practice – 20 ore))
şi 80 ore pentru lucrul individual.

Cursul este structurat pe 10 teme
• Tema1. Bazele staticii punctului
• Tema 2. Bazele rezistenţei materialelor
• Tema 3. Calcule de rezistenţă la întindere (compresiune)
axială
• Tema 4. Calcule de rezistenţă la forfecare şi la răsucire
• Tema 5. Calcule de rezistenţă la încovoierea grinzilor
• Tema 6. Calcule de rezistenţă la solicitări compuse
• Tema 7. Comportarea arborelui sub acţiunea greutăţii
proprii şi a rafalelor de vânt
• Tema 8. Flambajul barelor drepte
• Tema 9. Solicitări în domeniul plastic
• Tema 10. Fenomen de fluaj.

Lucrari deja realizate cu exemple de pe Moodle
Definitivate şi plasate pe moodle în versiunea PDF
temele 1 şi 2
• Tema1:
PDF – curs (15 pag., 1 exemplu de calcul);
PDF – practice (6 întrebări de autocontrol, 6
probleme de rezolvat);
PPT – mărimi fizice (16 slide-uri);
PPT – sisteme de forţe concurente (28 slide-uri)
• Tema2:
PDF – curs (29 pag., 3 exemple de calcul);
PDF – practice (34 întrebări de autocontrol,
1 problemă de rezolvat);
Flash Player – întinderea şi compresiunea.

Plasarea materilelor pe Moodle

Lucrarile imediat urmatoare ce vor fi
realizate

• Definitivarea în lunile mai şi iunie a temelor 3
- 6 ale cursului, plasare pe moodle
• Definitivarea în lunile iulie şi august a
temelor 7 - 10 ale cursului, plasare pe
moodle.

Probleme de ordin tehnic si soft intalnite pe
parcursul implementarii cursului
La etapa actuală probleme majore în această
direcţie nu au fost.

Estimari, propuneri si sugestii
Cursul în versiunea PDF va fi plasat pe moodle
în termenii stabiliţi.

Echipa FIZICA APLICATĂ

Concluzii:
 Membrii echipei au însuşit metodologia predării

e-

learning de învăţare
 Membrii echipei au însuşit tehnologia Moodle
 Membrii echipei au amplasat o parte din materiale
pe platforma Moodle UTM
 Toate materialele necesare pentru studenţi vor fi
amplasate până la 1 septembrie 2012
Chişinău, 15 mai 2012

