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Rezumat: În prezent tehnologia este îmbinarea între tehnică şi organizare. Un specialist bun trebuie să 
cunoască perfecţionările legate de progresul tehnic, deoarece tehnologiile moderne prezintă o serie de 
avantaje. Acestea fiind prezentate în lucrarea dată. 
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1. Introducere 
 
Tehnologia se referă la un ansamblu de metode, reguli şi condiţii tehnice care se execută sau se aplică cu 

scopul producerii de bunuri [1]. Tehnologia poate fi tratată în mai multe moduri: ca ştiinţă şi ca unitate de 
producere. Prin urmare tehnologia este îmbinarea între tehnică şi organizare şi cunoaşte perfecţionările legate 
de progresul tehnic şi de evoluţia sistemelor de organizare, urmărind în principal efectele economice. 

 
2. Stadiul actual şi tendinţele de dezvoltare a tehnologiei de fabricare a încălţămintei 
 
Pe plan mondial au fost remarcate următoarele realizări: 
- Automatizarea activităţii de proiectare constructiv-tehnologică a încălţămintei. 
- Croirea automată a reperelor. 
- Realizarea automată a operaţiilor de îmbinare prin coasere. 
- Formarea spaţială a ansamblului superior printr-o singură operaţie. 
- Transportarea reperelor şi semifabricatelor pe linii automatizate. 
- Apariţia instalaţiilor de răcire. 
- Prelucrarea automată a marginilor reperelor. 
O parte din aceste realizări au ajuns şi în R. Moldova, fiind prezente în cadrul întreprinderilor de 

încălţăminte (tabelul 1) [2-7]. Conducerea întreprinderilor a înţeles că înnoirea şi obţinerea unor produse de 
bună calitate se află sub influenţa directă a progresului tehnic. Iar consumatorul doreşte pe lîngă calitate şi 
noutate, frumuseţe, diversificare, încadrarea în tendinţele modei etc. 

 
Tabelul 1.  

Denumirea utilajului Aspectul utilajului Implementarea în R. Moldova 
1 2 3 

Maşina automată de croit repere 
flexibile: 
CM-44, firma Comelz, Italia [2] 

În anul 2007 la întreprinderea 
SRL Cristina. 
În anul 2010 la întreprinderea 
SA Zorile. 

Maşina automată de croit repere 
rigide: 
CM-44S, firma Comelz, Italia 
[3] 

În anul 2009 la întreprinderea 
SRL Cristina. 
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Instalaţii de răcire de tip tunel: 
TR-20, Italia [4] 
 

În anul 2009 la întreprinderea 
SRL Cristina. 
În anul 2000 la întreprinderea 
SA Zorile. 

Maşina de cusut  
ansamblul superior al 
încălţămintei la sortimentul 
mocasini: FA-226, firma 
FAMAS, Turcia [5] 
 
 

 

 
În anul 2009 la întreprinderea 
SRL Cristina. 
 

Maşina automată de cusut  
ansamblul superior al 
încălţămintei: CEM 350, firma 
Классик, Rusia [6] 
 

În anul 2010 la întreprinderea 
SRL Cristina. 

Maşina de însemnat feţe când 
încălţămintea prezintă talpă 
galoşată:  
SILPAR MBU06[7] 

În anul 2009 la întreprinderea 
SRL Cristina. 
În anul 2011 la întreprinderea 
SA Zorile. 

 
3. Concluzii 
 
Tehnologiile moderne prezintă o serie de avantaje şi anume: ridicarea competitivităţii produselor 

confecţionate de întreprinderi, creşterea productivităţii muncii, creşterea numărului de clienţi mulţumiţi etc. 
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