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3.42  FOTOLIU DEZASAMBLABIL PENTRU COPII / DISASSEMBLED ARMCHAIR FOR 

CHILDREN

Autori:    Elena Ţurea; Valeriu Podborschi

Descrierea lucrării: Fotoliu pentru copii, asamblat din trei piese de material lemnos (placaj) prin 
metoda de unire directă, ce exclude sisteme de asamblare ori clei. Suprafaţa șezutului se 
confecţionează din piele ori stofă și este amplasată pe structura portantă.

Work description: Children’s armchair, assembled from three pieces of wood material (plywood) by 
direct connection method, which excludes assembly systems or glue. The seat surface is 
made of leather or cloth and is located on the supporting structure.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Tehnologia fabricării fotoliului este simplă, asamblarea-
dezasamblarea rapidă, reduce spaţiul dimensional pentru ambalarea, transportarea și păs-
trarea obiectului. Obiectul este destinat uzului în spaţii locative, grădiniţe de copii etc.

3.43  MODEL VESTIMENTAR DARK SUN / DARK SUN CLOTHING MODEL

Autor:    Ludmila Secher 

Descrierea lucrării: Modelul vestimentar elaborat reprezintă o rochie modernă pentru tinere, cu ele-
mente decorative în stil etno. Eleganţa și expresivitatea ţinutei de datorează stofelor de cu-
loare neagră, asortate pe principiul contrastului de transparenţă, și care pun în valoare de-
corul produsului. Soluţionarea  decorativă în partea superioară a rochiei este realizată prin 
lipirea manuală a  șiretului de mai multe nuanţe într-o compoziţie ornamentală stilizată, 
inspirată din decorul sumanelor românești de la începutul secolului XX. Ţinuta vestimentară 
elaborată se remarcă prin design original, cu elemente decorative de caracter etno, aceasta 
fi ind potrivită pentru evenimente culturale, scenice, de cocktail etc.

Work description: The elaborate dress model represents a modern dress for women, with ethno-
style decorative elements. The elegance and expressiveness of the outfi t is due to the black 
fabrics, assorted on the principle of the contrast of transparency and that improve the deco-
ration of the product. The decorative solution from the top of the dress is realized by manu-
ally gluing the lace of several shades in a stylized ornamental composition, inspired by the 
decoration of the Romanian sums from the beginning of the 20th century. The elaborate 
outfi t is characterized by its original design, with decorative elements of ethnic character, 
this being suitable for cultures, scenic, cocktail etc.

Importanţa socio-economică sau tehnică: Valorifi carea culturii materiale tradiţionale reprezintă una 
dintre direcţii prioritare de dezvoltare a designului vestimentar actual. Modelul vestimen-
tar creat posedă valoare prin soluţia de design inedită, în special decorul, realizat manual. 
Importanţa socială se identifi că prin promovarea în rândul tinerilor valorilor tradiţionale, 
precum modelul vestimentar este destinat tinerilor, fi ind atractiv în rândurile acestora prin 
soluţia constructivă, materiale transparente, motivul decorului (actualizat prin culoare și 
tehnica de realizare specifi că).
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3.44  SeyeS:  STUDIU PRIVIND BIODEGRADABILITATEA PELICULELOR DE 

POLIETILENĂ CARE CONŢIN ADITIVI PROOXIDANŢI / SeyeS: THE STUDY ON 

BIODEGRADABILITY OF POLYETHYLENE FILMS CONTAINING PROOXIDANT ADDI

TIVES

Authors: Tran Thi Thuy Duong, Bui Duc Tran, Mai Nhat Ha, Tran Thi Ngoc Diep, Pham Phuong Linh

Work description: The increasing demand for using plastics and resins has created a huge waste, 
causing global environmental pollution. Currently, researchers have focused on develop-
ing plastic materials with short decomposition time, in which the combination with pro-


