
PROCESUL TEHNOLOGIC DE CONFECŢIONARE 

 

      Cuprinde totalitatea operaţiilor de transformare a semifabricatelor în produs finit, ordinea în 

care acestea se execută şi indicatorii tehnico-economici de fabricaţie. 

Structuraprocesuluitehnologic: 

• Operaţia – obiectulmuncii se transformăcantitativşicalitativ 

• Faza de muncă– parte a operaţiei care se 

efectueazăcuaceleaşiunelteşiacelaşiregimtehnologic 

• Mânuirea – parte a fazei de muncă, alcătuită din mai multe mişcări 

• Mişcarea– parte a mânuirii care reprezintăcelmaisimplu element al procesului de muncă 

din activitateaexecutantului. 

 

 

 

Elaborareaprocesuluitehnologic: 

• Pregătireadatelortehnice– analizaprodusului, alegereasistemului de confecţionare, 

calculepreliminarii, defalcareaprocesuluitehnologic, stabilireatimpului de execuţiepe faze 

de lucru. 

• Stabilireaoperaţiilor–procesultehnologic se întocmeşte sub formă de 

tabelîncomponenţacăruiasuntcuprinsetoateelementeletehnico-economice ale 

produsuluiconfecţionat.  

Componenteletabeluluisunt: conţinutuloperaţiei, feluloperaţiei, timpul   de execuţiei al 

operaţiei, categoriaoperaţiei, costulmanopereipeoperaţie, numărul de personal 

pentrufiecareoperaţie, norma de producţie. 

• Calcululindicatorilorprocesuluitehnologic. Se 

realizeazădupăstabilireaoperaţiilorpebazaconţinutuluicuprinsînprocesultehnologic. 

Constăîncalcululmediei de încadrare, calcululindicelui de mecanizare, 

calculuiproductivităţiimuncii. 

 
OPERAŢIA 

Parte a procesuluitehnologic ce 
constăînprelucrareasauasamblareauneiasau mai multorpiese 
 

 
FAZA 

Partea din operaţie care se efectuează cu aceleaşiunelte de 
muncăşiacelaşiregimtehnologic, obiectulmunciifiindsupus la 
o singurătransformaretehnologică 
 

 
MÂNUIREA 

 
Parte din faza de muncă alcătuită dintr-un grup de mişcări 
 
 

 
MIŞCAREA 

Parte dinmânuire, reprezentândcel mai simpluelement al 
activităţiimuncitorului 
 



 

 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE  

TEHNOLOGIA DE CONFECŢIONARE  
A PRODUSELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE 

 
Cuprinde în structura sa, etape de lucru şioperaţii de execuţie prin care se realizează 

transformarea semifabricatelor în produse finite. Desfăşurarea acestui proces, are loc în 
succesiunea logică, în care fiecărui loc de muncă îi revine realizarea unei părţi din întregul 
proces. Procesul muncii este divizat pe operaţiişi lucrări, stabilite în funcţie de tehnologia de 
lucru adoptată şi de componentele produsului de confecţionat. Fiecare produs de îmbrăcăminte  
este alcătuit din detalii (repere). În funcţie de importanţa lor în cadrul produsului, acestea pot fi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structura procesului tehnologic de deconfecţionare a unui produs cuprinde următoarele 

etape şioperaţii de execuţie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALII                            

PRINCIPALE 

Nu pot lipsidin 

structuraprodusului 
• Pentru îmbrăcămintea cu 

susţinere pe umeri sunt: 
spatele, piepţii , gulerul şi 
mânecile; 

• Pentru îmbrăcămintea cu 
susţinere în talie sunt: 
spatele feţeleşi betelia.  

 

 

DETALII 

SECUNDARE 

Pot lipsi din 
structura 

produsului 
Ele pot fi: buzunare, găici, 

refileţi, manşete, clape, 

epoleţi, bizeţi etc. 

 

 

Prelucrarearepere
lor 

 

Asamblareareper
elor 

 

 

 

Procesul 
tehnologic de 
confecţionare 

operaţii de pregătire 

însemnareamarginilor 

rihtuireadetaliilor, 

operaţii de coasere 

de îmbinare, 

de fixare 

operaţii de tratare 

umidotermică 

netezire, descălcare, fixare 



 
 
FIŞĂ CONSPECT 
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