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I. PRELIMINARII 

Stagiile de practică a elevilor la specialitatea 72330 „Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor 

din țesături” este o parte importantă şi componentă a programei de pregătire a tehnicienilor pentru 

economia naţională. 

Curriculum la Stagiul de practică de inițiere în specialitate reprezintă primul modul al Stagiului de 

pregătire practică de specialitate în vederea certificării pentru calificarea profesională „Modelarea, 

proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături” și are alocate 60 de ore conform planului de 

învățămînt 2020. 

Scopul instruirii constă în consolidarea cunoştinţelor teoretice acumulate la ore teoretice şi însuşirea  

unor deprinderi practice în executarea lucrărilor manuale, mecanice, umidotermice şi a elementelor de 

produs. Practica de iniţiere contribuie la înţelegerea şi aprofundarea a disciplinelor şi a celorlalte 

practici de specialitate. Practica de iniţiere va pune la dispoziţia elevilor informaţii generale cu privire la 

unitățile de curs ce urmează să le petreacă : perioada practicii, aspectul lucrărilor, conţinutul lor etc. 

Acest modul, conține activități importante în formarea deprinderilor, priceperilor, creativității 

profesionale tehnice de specialitate, precum: prelucrarea elementelor tehnologice, asimilarea inovațiilor 

în Industria Ușoară. 

Stagiul de practică de inițiere în specialitate se bazează pe cunoașterea materii studiate în cadrul 

disciplinelor: desenul special, utilajul, studiul materialelor, tehnologia confecţiilor ce oferă elevilor 

cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, privind planificarea procesului de prelucrare, citirea şi explicarea 

schemelor grafice, realizarea cusăturilor şi elementelor produselor. 

 
II. MOTIVAȚIA, UTILITATEA STAGIULUI DE PRACTICĂ PENTU DEZVOLTAREA 

PROFESIONALĂ 

Elevii care studiează la specialitatea „Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături” 

practica de iniţiere este un început de formare a tînărului specialist pregătindu-l pentru obiectele 

fundamentale a specialităţii. Scopul fundamental a practicii este dezvoltarea competenţelor generale a 

specialităţii, precum şi informarea elevilor despre specialitate şi practicele în cursul anilor de studiu. 

Motivaţia este una dintre condiţiile esenţiale care asigură dobândirea de noi cunoştinţe. Numai prin 

motivaţie se poate explica atitudinea activă sau mai puţin activă a elevilor în procesul de dobândire al 

cunoştinţelor. Realizînd această condiţie,   achiziţiile făcute de elevi recompensează prin ele însele,  

ceea ce înseamnă activitatea de învăţare le oferă satisfacţii, devine plăcută şi interesantă pentru ei. 

Stagiul de practică contribuie la asimilarea activă a cunoştinţelor de către elevi prin metode şi 

procedee de învăţare, cu diferite tehnici de muncă intelectuală și practică, precum şi de cercetare, pe 

de altă parte, prin dezvoltarea la elevi a capacităţilor intelectuale, deprinderilor practice, a operaţiilor 

mentale, a inteligenţei şi a creativităţii gândirii lor. Astfel stăpânind temeinic modalităţile de lucru, elevii 

câştigă independenţă în activitatea de învăţare, în gândire, devenind făuritorii propriei lor bogăţii 

spirituale şi creatorii de mâine. În aceste condiţii elevii ajung să fie conştienţi de faptul că succesul  

activităţii lor, prezente şi viitoare, depinde înainte de toate de ei înşişi. 

Rezultatele elevilor obținute la stagiului de practică de inițiere în specialitate, sunt elaborarea 

schemelor de prelucrare a elementelor de produs, prelucrarea mostrelor elementelor tehnologice, la 

sigur îi motivează pe elevi de a-și aprofunda cunoștințele sale și de a-și dezvolta competențele 

profesionale în următoarele etape/module, stimulând astfel creativitatea și inovații în domeniu. 
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Pentru elevii care studiază la specialitatea „Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din 

țesături”,practica de iniţiere este prima etapă al studierii specialităţii. Scopul fundamental a practicii 

este aprofundarea şi întărirea cunoştinţelor  teoretice şi practice. 

 
III. COMPETENȚELE PROFESIONALE SPECIFICE STAGIULUI DE PRACTICĂ 

Elementul de bază al Curriculumului sunt competenţele ce trebuie formate şi dezvoltate în procesul de  
formare profesională. 

Competenţele profesionale specifice reprezintă un sistem de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, care, prin 
valorificarea unor resurse, contribuie la realizarea individuală sau în grup a unor sarcini stabilite de 
contextul activităţii profesionale. Aceste competenţe vor fi formulate în termeni de cerinţe asociate unei  
singure profesii, pe care trebuie să le întrunească persoana pentru a putea îndeplini anumite lucrări în 
cadrul unei profesii/specialităţi şi pentru a se integra în câmpul muncii. 

Competenţele profesionale ale viitorului tehnician în industria confecţiilor evidenţiază capacitatea de a 
integra cunoştinţele teoretice cu deprinderile practice în realizarea activităţii profesionale şi a obţine 
performanțe descrise în calificarea profesională. 
Lista competențelor profesionale specifice dezvoltate în cadrul stagiului de practică derivă din conținutul 
standardului de calificare: 

CP 6. Gestionarea utilajelor și echipamentelor tehnologice pentru producerea confecțiilor din 
țesături. 

CP 7. Aplicarea normelor de SSM în procesul de fabricație a confecțiilor de divers sortiment. 
CP 8. Confecționarea produselor vestimentare de divers sortiment. 
CP 10. Realizarea controlului calității produselor vestimentare în cadrul procesului tehnologic de 

fabricație. 
Competențele se manifestă prin acțiune și se materializează în produsele obținute. 

Lista competențelor profesionale specifice care le formăm la stagiului de practică de inițiere în 

specialitate: 

1. Pregătirea țesăturilor pentru croire; 
2. Croirea detaliilor mărunte; 
3. Realizarea cusăturilor manuale, mecanice; 
4. Prelucrarea elementelor tehnologice din țesături; 
5. Realizarea tratamentelor umidotermice; 
6. Autocontrolul elementelor confecționate; 
7. Identificarea defectelor la şi remedierea acestora. 

 
IV. ADMINISTRAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ 
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1 Practica de inițiere în speciaitate II 2 60 Ianuarie 
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Procesul 
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V. DESCRIEREA PROCESULUI DE DESFĂȘURARE A STAGIULUI DE PRACTICĂ 

DE INIȚIERE ÎN SPECIAITATE 
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Nr. 
UC 

Unități de competență 
Total 
ore 

 

UC 1. Sănătatea şi Securitatea Muncii în ateliere/secțiile de cusut 2 

UC 2. Realizarea cusăturilor manuale 10 

UC 3. Realizarea cusăturilor mecanice și tratamentelor umidotermice 18 

UC.4 Realizarea elementelor de produs 28 
 Evaluarea 2 

1.Practica de inițiere în speciaitate 60 

Activități / Sarcini 

de lucru 

Produse de elaborat Modalități de evaluare Durata 

de 

realizare 

UC 1. Sănătatea și Securitatea Muncii în ateliere/secțiile de cusut 2 ore 

1.1. Regulamentul 1.1 Comunicare orală la - Explicarea cerinţelor SSM; 

- Respectarea cerinţelor SSM; 

- Destingerea semnelor SSM; 

-Argumentarea normelor de 

organizare a locului de muncă la 

lucrările manuale, mecanice şi 

umido-termice. 

 

Sănătatea și Securitatea SSM. 

Muncii. 1.2 Poze și schițe la SSM. 

1.2. Cerințe privind 1.3 Schema de organizare 

organizarea locului de a locului de muncă. 

muncă.  

UC 2. Realizarea cusăturilor manuale 10 ore 

2.1. Realizarea 
cusăturilor manuale: 
- puncte drepte 

- oblice; 

- cruciforme; 

- în formă de lanț; 

2.2. Realizarea 

cusăturilor manuale: 
- de festonare; 

- de coasere a 
furniturii. 

2.1 Mostre cu puncte: 

- drepte 

- oblice; 

- cruciforme; 

- în formă de lanț; 

2.2 Mostre cu: 

- puncte de festonare; 

- de coasere a furniturii. 

Observaţia directă la: 

- Selectarea instrumentelor pentru 

realizarea lucrărilor manuale; 

- Realizarea cusăturilor manuale, 

respectând cerințele tehnice; 

- Identificarea defectelor la 

cusăturile manuale şi remedierea 

acestora; 

-Prezentarea portofoliului. 

 

UC 3. Realizarea cusăturilor mecanice și tratamentelor umidotermice 18 ore 

3.1. Exersarea operării 3.1 Mostre cu tighele Observaţia directă la: 

- Identificarea mașinilor de cusut 

după aspect și cusătura realizată; 

- Demonstrarea înfilării aței la 

mașinile de cusut (liniare și 

speciale); 

- Realizarea tighelelor paralele, 

ovale, dreptunghiulare, zig-zag.la 

0,2; 0,5; 1 cm, surfilarea tăieturilor; 

- Identificarea defectelor la 

cusăturile mecanice şi remedierea 

acestora; 

- Realizarea tratamentelor 

umidotermice; 

-Prezentarea portofoliului. 

 

cu mașinile de cusut paralele la 0,2; 0,5; 1 cm 

liniare și speciale. ovale, dreptunghiulare, zig- 

3.2. Realizarea zag și mărgini surfilate. 

cusăturilor mecanice 3.2 Mostre cu cusături 

de asamblare; mecanice de asamblare. 

3.3. Realizarea 3.3 Mostre cu cusături 
cusăturilor mecanice de mecanice de margine. 
margine; 3.4 Mostre cu cusături 
3.4 Realizarea mecanice decorative. 
cusăturilor mecanice  

decorative.  
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UC.4 Realizarea elementelor de produs 28 ore 

4. 1. Realizarea 

operațiilor tehnologice 

de prelucrare a 

buzunarelor aplicate; 

4. 2. Realizarea 

operațiilor tehnologice 

de prelucrare a 

buzunarelor în 

cusătură; 

4. 3. Realizarea 

operațiilor tehnologice 

de prelucrare a 

buzunarelor tăiate. 

4.4. Realizarea 

operațiilor tehnologice 

de prelucrare a 

sistemelor de închidere 

cu fermoar la produse 

cu sprigin în talie. 

4.5. Realizarea 

operațiilor tehnologice 

de prelucrare a 

terminației superioare 

la produse cu sprigin în 

talie:cu bentiţă, betelie. 

4.1 Mostre cu buzunare : 

- aplicate 

- în cusătură 

- tăiate 

4.2 Mostre cu sisteme de 

închidere cu fermoar la 

produse cu sprigin în talie; 

4.3 Mostre de prelucrare a 

terminației superioare: 

- cu bentiţă 

- cu betelie (la fuste, 

pantaloni) 

Observaţia directă la: 

-Realizarea buzunarelor conform 

cerințelor tehnice; 

- Determinarea succesiunii de 

prelucrare tehnologică a 

elementelor de produs; 

- Selectarea SDV-urilor în funcție de 

operație; 

- Realizarea operațiilor tehnologice 

de prelucrare a sistemelor de 

închidere cu fermoar la produse cu 

sprigin în talie conform cerințelor 

tehnice; 

- Realizarea operațiilor tehnologice 

de prelucrare a terminației 

superioare la produse cu sprigin în 

talie conform cerințelor tehnice; 

- Identificarea defectelor la şi 

remedierea acestora; 

- Realizarea TUT conform cerinţelor 

tehnice; 

-Prezentarea portofoliului 

 

5. Evaluarea 5.1 Portofoliul cu : 

- mostre de cusături 

manuale, mecanice 

- elemente de produs. 

- Demonstrarea portofoliului 2 ore 

Total la practica de inițiere în speciaitate 60 ore 

 

VI. SUGESTII METODOLOGICE 

Studierea de către elevii de la specialitatea „Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din 

ţesături”, la Practica de inițiere în specialitate urmăreşte scopul de cunostere a proceselor şi 

metodelor de realizare a cusăturilor manuale, mecani, elementelor de produs, formarea continuă şi 

aplicarea a unui limbaj profesional. 

Stagiul de practică de inițiere în specialitate, trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, 

diferențiată, ținând cont de particularitățile colectivului cu care se lucrează și de nivelul inițial/teoretic 

de pregătire. 

Numărul de ore alocate fiecărei activități/sarcini de lucru este prevăzut de cadrele didactice care 

predau conținutul modulului, în funcție de dificultatea activităților, de nivelul cunoștințelor anterioare 

ale colectivului de elevi cu care se lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia 

didactică și de ritmul de asimilare a cunoștințelor de către colectivul instruit. 

Pregătirea practică în ateliere tehnologice ale unității de învățămînt are importanță deosebită în 

dobândirea competențelor de specialitate. 
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Pentru obținerea rezultatelor imediate se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin 

proiectarea unor activități de învățare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de 

învățare ale fiecărui elev. 

Procesul de studiu ăi de evaluare va deveni unul eficient dacă va fi însoţit de Portofoliul activităţilor 
individuale al elevului. Se recomandă, ca de-a lungul cursului, elevii să menţină un portofoliu . Aceasta 
este o oportunitate pentru profesor de a personaliza procesul de studiu şi de a colecta produsele 
activităţii individuale ale elevului, deoarece acestea reflectă interesele, abilităţile şi experienţele 
specifice de învăţare ale fiecărui elev. Produsele, care vor fi prezentate în această secţiune pot fi foarte 
variate – scheme grafice, succesiuni de prelucrare a elementului de produs ş.a. 

 
 

VII. SUGESTII DE EVALUARE A STAGIULUI DE PRACTICĂ 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic va  

măsura eficiența întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmărește măsura în care elevii și-au 

format competențele propuse în standardele de pregătire profesională. 

Sugestiile de evaluare sunt adresate cadrelor didactice, elevilor și evaluatorilor, în vederea specificării 

aspectelor esențiale ale cunoștințelor achiziționate și deprinderilor formate de către elev, care îi permit  

realizarea sarcinilor de evaluare și demonstrarea rezultatelor învățării așteptate. Evaluarea rezultatelor 

învățării este procesul prin care sunt colectate și analizate dovezile necesare pentru măsurarea 

competenței profesionale în raport cu cerințele standardului de calificare. 

La începutul modulului, profesorul va informa elevii despre strategia de evaluare a rezultatelor învățării, 

inclusiv data, ora, locul, modalitatea și criteriile de evaluare. 

Criterii de evaluare a proceselor și produselor pentru măsurarea rezultatelor învățării pe 
parcursul modulului și la final de modul: 

- locul de muncă este organizat conform cerințelor ergonomice și în funcție de tipul  
lucrărilor de realizat; 

- regulile de securitate și sănătate în muncă în procesul de executare a lucrărilor 
manuale, mecanice, umidotermice sunt respectate conform instrucțiunilor SSM; 

- operațiile de pregătire a mașinii pentru lucru sunt executate în funcție de lucrările 
tehnologice și tipul materialului; 

- instrumentele, mașinile și SDV-urile sunt utilizate în funcție de tipul materialului și 
operația de prelucrare; 

- cusăturile manuale sunt executate conform cerințelor tehnice; 
- cusăturile mecanice sunt executate conform cerințelor tehnice; 
- lucrările umidotermice sunt executate conform cerințelor tehnice; 
- defectele tehnologice, apărute în urma realizării cusăturilor manuale, mecanice și a 

lucrărilor umidotermice sunt remediate cu promptitudine; 

- operațiile de curățire a utilajelor sunt executate conform instrucțiunilor tehnice. 

Cadrul didactic (evaluatorul) va urmări și va evalua atât procesul de realizare a lucrărilor 
manuale, mecanice și umidotermice, cât și produsul final, conform fișelor de evaluare. În 
procesul de evaluare, elevul va avea acces la scheme tehnologice necesare pentru realizarea 
lucrărilor. După evaluare cadrul didactic va oferi elevilor un feedback constructiv referitor la 
rezultatele evaluării. 

Instrumentele de evaluare finală vor fi: 

 Portofoliul ce conține scheme grafice și elementele tehnologice îndeplinite de elev, prin care se 

evaluează acuratețea tehnică, modul de organizare a ideilor, calitatea îndeplinirii produselor. 

Elevul va elabora/explica portofoliul individual. 
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Produse pentru măsurarea rezultatelor învățării: 

- set/mostre de cusături manuale executate conform cerințelor tehnice; 
- set/mostre de cusături mecanice executate conform cerințelor tehnice; 
- set/mostre a elementelor de produs; 

 
Elevii vor fi evaluați numai în ceea ce privește dobândirea rezultatelor învățării specifice în cadrul 

acestui modulului şi   va demonstra/explica individual.. Un rezultat al învățării se va evalua o singură 

dată. 

Evaluarea va scoate în evidență măsura în care se formează competențele tehnice din standardul de 

pregătire profesională. 

 
VIII. CERINȚE FAȚĂ DE LOCURILE DE PRACTICĂ 

Practica de inițiere în specialitate se recomandă a se desfășura în ateliere din unitatea de 

învățămînt, 

fiind dotată conform următoarele recomandări: 

 Încăperi bine iluminate, aerisite, curate; 

 Locuri de muncă bine amenajate, spațioase; 

 Ambiant comod și plăcut; 

 Accesul la informații, materiale didactice; 

 Documentații tehnice destinate procesului tehnologic. 

Pregătirea practică în ateliere are importanță deosebită în dobândirea competențelor de specialitate. 

Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse materiale minime: 

Echipament tehnologic și instrumente de lucru : 

 Mese pentru croirea detaliilor/reperelor; 

 Mese pentru lucrările manuale, ace manuale, ace de siguranță, pernuță/magnet pentru ace, 

degetar, foarfece pentru croit, foarfece pentru lucrări manuale, panglică centimetrică , riglă, 

echer și florare; ruletă cu dinți; țăruș; cuțitaș pentru desfacerea cusăturilor; cuțit rotativ pentru 

croire; ustensile pentru marcare: cretă/săpun de croitorie, creion; 

 Mașini de cusut universale ţi speciale (mașini triploc/ surfilatorul, mașini de coasere a 

butonierelor). SDV-uri; 

 Utilaje pentru lucrări umidotermice: fier de călcat, presă, masă de călcat, pulverizator, pânză 

intermediară (pentru călcat), calapoade pentru tratamente umidotermice 

 
Nr. crt. Locul de muncă/postul Cerințe față de locul de muncă/postul 

propus practicantului 

1 Atelierele/secții specializate în cadrul unității 

de învățământ 

Confecționarea vestimentului /lor la 

comanda individuală – tehnicieni, cusător. 

 
IX. RESURSELE DIDACTICE RECOMANDATE ELEVILOR 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea resursei Locul în care poate 

fi consultată 

resursa 

1 Balan S. „Modelarea constructivă a produselor vestimentare”, Chișinău, 

2001, 120 p. 

Biblioteca 

instituţiei, internet. 

2 Технология одежды. В 2 ч. Ч. 1 : учебник для нач. проф. Biblioteca 
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 образования / М. А. Силаева. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2012. — 352 с. 

instituţiei, internet. 

3 Filipescu E. „Proiectarea constructivă a tiparelor ”, Iași, 1999 Biblioteca 
instituţiei, internet. 

4 Lupașcu R. Vasilescu F. „Manual pentru cultura de specialitate” , Editura 

Oscar Print, București, 2006 

Biblioteca 
instituţiei, internet. 

5 Neagu I. „Tehnologii de confecționare a înbrăcămintei” Sibiu, 2000 Biblioteca 
instituţiei, internet. 

6 Revista de specialitate „Atelie” Biblioteca 
instituţiei, internet. 
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