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INTRODUCERE 
 

Îndrumarul metodic pentru lucrările de laborator se referă la  
disciplina „Proiectarea întreprinderilor de confecţii” şi include studiul 
metodelor de proiectare a secţiei experimentale din cadrul unei 
întreprinderi de confecţii. Îndrumarul este destinat pentru valorificarea 
cunoştinţelor teoretice şi formarea deprinderilor practice a viitorilor 
specialişti în determinarea şi aplicarea formelor organizatorice a 
lucrărilor şi a proceselor tehnologice în cadrul secţiei experimetale a 
întreprinderii, cât şi calculul tehnologic şi a suprafeţelor secţiei 
respective. 

Lucrările de laborator sunt organic legate între ele şi necesită 
îndeplinire în ordinea indicată în îndrumar. Datele iniţiale pentru 
realizarea lucrărilor de laborator se preiau din calculul preliminar al 
întreprinderii de confecţii. 

Rezultatele obţinute în urma realizării obiectivelor lucrărilor de 
laborator vor fi prezentate spre aprobare în formă de dare de seamă. 
Conţinutul dării de seamă va fi constituit din: pagina de titlu, partea 
descriptivă a lucrării, bibliografie,  anexe. 

Partea descriptivă a dării de seamă va fi redată pe hârtie albă formatul 
A4 (210×197 mm). Textul va fi încadrat în chenar: stânga – 20 mm; sus, 
jos, dreapta – 5 mm. Numerotarea paginilor: dreapta jos. 

În conţinutul părţii descriptive se va prezenta: 
• formularea scopului lucrării; 
• ordinea desfăşurării lucrării; 
• concluzii. 
Bibliografia se va prezenta în ordine alfabetică, indicând: autorul, 

titlul, editura, locul şi anul apariţiei.  
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