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TEHNOLOGIA TRICOTAJELOR ŞI CONFECŢIILOR (TTC) 

 

Nr. crt. Titlul temei Coordonator ştiinţific 

1 
Proiectarea constructiv tehnologică a produsului taior 

pentru femei. 

Ş.l. dr.ing. Porav Viorica 

2 
Proiectarea constructiv tehnologică a produsului palton 

pentru femei.  

3 
Proiectarea constructiv tehnologică a produsului 

jachetă pentru bărbaţi. 

4 
Proiectarea constructiv tehnologică a produsului 

pardesiu pentru bărbaţi. 

5 
Proiectarea constructiv-tehnologică din materiale 

ecologice a unui costum pentru bărbaţi. 
Ş.l. dr.ing. Oana Dorina 

6 
Proiectarea constructiv-tehnologică din materiale 

ecologice a unei rochiţe şi sacou pentru femei. 

7 
Proiectarea un tricot jacard plin în 3 culori realizat pe 

maşina de tricotat Shima Seiki SES 234 FF. 

Ş.l.ing.dr.ec. Tripa Simona 

8 
Proiectarea constructiv- tehnologică în cofecţii textile. 

Studiu de caz. 
Ş.l. dr.ing. Oana  Ioan 

9 
Proiectarea constructiv -tehnologică: jachetă şi 

pantalon pentru femei. 

10 

Proiectarea unui produs de îmbrăcăminte tricotat, 

destinat pentru femei, realizat în structură ajur, 

utilizând maşina de tricotat rectilinie SHIMA SEIKI. 

Ş.l. dr.ing.Bohm Gabriella 
11 

Proiectarea tehnologică şi constructivă a unui produs 

de îmbrăcăminte exterioară pentru copii, destinat 

sezonului toamnă-iarnă, realizat pe masina de tricotat 

SHIMA SEIKI. 

12 
Proiectarea tehnologică şi constructivă a unui produs 

de îmbrăcăminte exterioară pentru femei, rochie, 



destinat sezonului rece, realizat pe maşina de tricotat 

STOLL. 

13 

Proiectarea tricoturilor din fire de tip lână utilizate la 

producerea articolelor de îmbrăcăminte pentru femei 

destinate sezonului rece. 

14 

Proiectarea tehnologică și constructivă a unui produs 

de îmbrăcăminte exterioară, jacheta pentru femei, 

destinat sezonului primavară/toamnă, realizat pe 

maşina de tricotat SHIMA SEIKI. 

15 

Proiectarea tehnologică și constructivă a unui produs 

de îmbrăcăminte exterioară pentru femei, pulovar, 

destinat sezonului rece, realizat pe maşina de tricotat 

SHIMA SEIKI. 

16 

Proiectarea constructivă a produsului sacou pentru 

bărbaţi şi îmbunătăţirea valorii de prezentare prin 

executarea unor broderii. 

Ş.l.dr.ing. Şuteu Marius 

17 

 Proiectarea constructivă a produsului jacheta pentru 

femei şi îmbunătăţirea valorii de prezentare, prin 

brodare. 

18 

Proiectarea constructivă a produsului sacou pentru 

femei şi marcarea brand-ului, prin diferite metode de 

brodare. 

19 

Proiectarea constructivă a produsului pardesiu pentru 

bărbați şi marcarea brand-ului, prin diferite metode de 

brodare. 

20 
Creearea şi proiectarea unei colecţii de tricotaje cu 

motive populare româneşti. 

Ş.l.dr.ing.Doble Liliana 
21 

Imbunătăţirea aspectului vestimentar a unui produs 

prin adăugarea unor modele din motivele tradiţionale 

româneşti restilizate cu ajutorul unor programe de 

grafică computerizată. 

22 

Reinterpretarea şi restilizarea unor motive tradiționale 

românesti, aplicate pe un articol de îmbrăcaminte cu 

ajutorul programelor de grafică computerizată. 

23 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unui produs 

multistratificat pentru bărbaţi, destinat sezonului rece. 

Ş.l.dr.ing. Şimon Anca 
24 

Proiectarea constructiv-tehnologică a unui produs 

vestimentar cu sprijin pe umeri, pentru femei, tip 

palton, destinat sezonului rece 

25 

Proiectarea constructiv-tehnologică a produselor de 

îmbrăcăminte pentru femei, de croială raglan şi 

chimono. 

26 
Proiectarea constructiv-tehnologică a produsului geacă 

din piele pentru bărbați. 

Ş.l.dr.ing. Albu Adina 

 

 

 

 

 

 

 



INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ (IEI) 

TEMA 1 

27 
Proiectarea tehnologică a produsului sacou pentru 

bărbaţi. 

Ş.l. dr.ing. Porav Viorica 28 
Proiectarea tehnologică a produsului pardesiu pentru 

femei. 

29 
Proiectarea tehnologică a produsului jachetă pentru 

femei. 

30 
Studiu comparativ al materialelor ecologice pe bază de 

celuloză. Studiu de caz. 

Ş.l. dr.ing. Oana Dorina 

31 
Proiectarea unui sistem de fabricaţie în confecţii 

textile. Studiu de caz. 

Ş.l. dr.ing. Oana Ioan 

32 

Analiza influenței lăţimii raportului legăturii patent 

asupra cantității de fir necesară pentru realizarea a 500 

m
2
 de tricot pe schimb. 

Ş.l.ing.dr.ec.Tripa Simona 

33 

Proiectarea unui tricot jacard neplin în 4 culori realizat 

din fire din PNA cu finețea Ttex=2*28 având ca 

destinație realizarea unor  produse de îmbrăcăminte 

exterioară pentru femei.  

34 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unui sortiment de 

pantofi eleganţi pentru femei, în sistem de confecţie IL. 

Ş.l.dr.ing. Albu Adina 

35 

Proiectarea constructiv-tehnologică a unui sortiment de 

pantofi de protecție pentru bărbaţi, în sistem de 

confecţie IL. 

36 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unui sortiment de 

pantofi sport pentru bărbaţi, în sistem de confecţie IL. 

37 

Proiectarea constructiv-tehnologică a unui sortiment de 

pantofi elegant pentru bărbaţi, în sistem de confecţie 

IL. 

38 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unui sortiment de 

pantofi clasic pentru bărbaţi, în sistem de confecţie IL. 

39 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unui sortiment de 

pantofi pentru copii, în sistem de confecţie IL. 

40 
Proiectarea constructiv-tehnologică a unui sortiment de 

gheată pentru femei, în sistem de confecţie IL. 

41 

Proiectarea constructiv-tehnologică a unui sortiment de 

pantofi decupaţi pentru femei, în sistem de confecţie 

IL. 

42 
Proiectarea constructiv -tehnologică a unui produs de 

încălţăminte sport, cu destinaţia bărbaţi. 

Ş.l.dr.ing. Secan Cristina 

43 
Proiectarea constructiv -tehnologică a unui produs de 

încălţăminte pentru copii. 

44 
Proiectarea tehnologică a două articole de încălţăminte, 

tip pantof sport pentru bărbaţi. 

45 
Proiectarea constructiv -tehnologică a unui produs de 

încălţăminte de lux, pentru femei. 

46 
Proiectarea constructiv -tehnologică a unui produs de 

marochinărie, tip poşetă pentru femei. 

47 

Proiectarea constructivă a produsului pardesiu pentru 

femei şi personalizarea acestuia prin executarea unor 

modele de broderie. 

Ş.l.dr.ing. Şuteu Marius 



48 

Proiectarea constructivă a produsului jachetă pentru 

bărbaţi şi marcarea brandului prin diferite metode de 

brodare.  

49 

Proiectarea constructivă a produsului fustă pentru 

femei şi personalizarea acestuia prin executarea unor 

modele de broderie. 

50 

Proiectarea constructivă a produsului pantaloni pentru 

bărbaţi şi marcarea brand-ului, prin diferite metode de 

brodare. 

51 

Proiectarea constructivă a produsului palton pentru 

barbaţi şi personalizaea acestuia prin executarea unor 

modele de broderie 

INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ (IEI) 

TEMA 2 
52 Subsistemul de fabricaţie. Studiu de caz la o firmă de profil. 

Conf.dr.ing. Gherghel Sabina 

53 

Programarea producţiei de serie mare şi masă  - cu 

organizarea fabricaţiei în flux în cadrul secţiilor. Studiu de 

caz. 

54 
Studiu privind coordonarea proceselor de producţie într-o 

societate de profil. 

55 
Gradul de utilizare a capacităţii de producţie într-o firmă de 

profil.Studiu de caz. 

56 
Proiectarea unei pagini WEB pentru prezentarea articolelor 

de îmbrăcăminte. 
Conf.dr.ing. Indrie Liliana 

57 
Proiectarea în GEMINI CAD a unui articol de 

îmbrăcăminte. 

58 
Implementarea  sistemului de management al 

mediului.Studiu de caz:S.C.Marclean S.R.L. 

Ş.l.dr.ec.Andreescu Nicoleta 

59 
Implementarea sistemului de management al calității la o 

societate comercială.Studiu de caz. 

60 
Politica de promovare online la o societate comercială. 

Studiu de caz. 

61 
Elaborarea unei strategii promoționale la o societate 

comercială. Studiu de caz. 

62 
Analiza mediului de marketing la o societate comercială. 

Studiu de caz. 

63 Tehnologii digitale în industria modei. 

Conf.dr.ing.ec.Cuc Sunhilde 
64 

Mijloace de comunicare multimedia ale companiilor din 

domeniul textile pielărie. 

65 
Procesul elaborării strategiilor organizaţionale. Studiu de 

caz 

66 
Analiza modului de formare si gestionare a stocurilor la S.C. 

Vivien  Vance S.R.L 

Ş.l.ing.dr.ec. Tripa Simona 
67 

Analiza activitatii comerciale a companiei de comert online 

eMAG. 

68 Impactul industriei de prelucrare a pieilor asupra mediului. 
Precizări:  

 

1. Lucrările vor fi elaborate în conformitate cu Procedura privind elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor afişată la 

http://textile.webhost.uoradea.ro/Info%20studenti.html.  

2. Nu se admit lucrări fără aplicaţii. 

 

Decan Director de departament  

Conf. univ. dr. ing. Cristina Hora  Conf. univ. dr. ing. Sabina Gherghel 

 


