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I. Preliminarii 

Dezvoltarea impetuoasă a industriei textile a determinat un consum sporit de produse din tricot/ 

tricotaje într-o gamă sortimentală diversificată, realizate prin utilizarea materiilor prime cele mai variate 

(vegetale, animale, minerale și chimice – artificiale și sintetice), astfel că cunoașterea temeinică a 

materiilor prime din care sunt realizate noile produse, însușirile lor calitative, satisfacerea anumitor 

trebuințe, regulile de întreținere și utilizarea lor, precum și formarea unui simț deosebit pentru etalarea 

și manevrarea lor are o importanță deosebită pentru fiecare consumator. 

Curriculumul disciplinei orientează elevii şi profesorii spre formarea competenţelor tehnice, acestea 

cuprind competenţele de bază ale disciplinei. 

Fibre și fire în tricotaje este o disciplină obligatorie care orientează elevii la integrarea lor în spațiul 

social-economic și cultural, folosind în scopul acesta strategii de formare cu caracter preponderent 

practic, stimulează gândirea creativă, formează competențe necesare pentru viață și profesie. 

Fibre și fire în tricotaje participă la procesul formării deprinderilor de a distinge diversitatea și 

calitatea produselor tricotate cât și capacitatea acestora de a satisface mai bine și mai diferențiat nevoile 

consumatorilor. Contribuie la formarea abilităților și cunoștințelor funcționale privind necesitatea 

încadrării în câmpul muncii. 

Disciplina „Fibre și fire în tricotaje” este destinată elevilor  la specialitatea „Modelarea, proiectarea și 

tehnologia confecțiilor din tricot”. Scopul de bază al disciplinei studiate este familiarizarea elevilor cu 

termenii tehnologici, noțiuni generale a materiilor prime, caracteristica și proprietățile acestora. 

Disciplina „ Fibre și fire în tricotaje” este divizată în contact direct, care prevede prelegeri și ore 

practice unde elevii studiază diverse tipuri de materii prime utilizate în produsele din tricot/tricotaje și 

ore de studiu individual. 

La prezentarea materialului prelegerilor este necesar ca elevii să posede cunoștințe dobândite în 

cadrul obiectelor: biologia, chimie, desenul artistic, utilajul și ustensile necesare. 

Studierea disciplinei se întemeiază pe următoarele principii: 

- îmbinarea proceselor de predare-învăţare a cunoştinţelor teoretice cu activităţile practice 

petrecute în laboratoare și la întreprindere; 

- adaptarea cunoştinţelor predate la vârsta elevilor; 

- adecvarea metodelor de predare-învăţare la instruirea asistată de calculator; 

- diferenţierea şi individualizarea predării-învăţării; 

- stabilirea unui nivel obligatoriu de pregătire în domeniul fibrelor și firelor şi formării capacităţilor 

de avansare în însuşirea temelor necunoscute şi în aplicarea tehnologiilor moderne. 

 

II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Studiul disciplinei „ Fibre și fire în tricotaje” va contribui la formarea și dezvoltarea capacităților 

profesionale ale elevilor și anume: abilități practice necesare pentru identificarea tipurilor de fibre și 

fire în tricotaje, familiarizarea acestora cu termenii generali în sfera materiilor prime necesare producerii 

unor produse vestimentare. 

Pe parcursul studierii disciplinei respective, elevii dobândesc cunoștințe teoretice și practice necesare 

activității lor curente ce contribuie la formarea lor profesională. 

Această disciplină familiarizează viitorii specialiști cu toate noțiunile, tipurile, calitățile și proprietățile 

fibrelor și firelor  textile. 
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Cunoașterea firelor utilizate în procesul de tricotare are o importanță majoră, având în vedere 

impactul pe care îl poate avea asupra calității tricotării. Ținând seama de particularitățile procesului de 

tricotare, firele trebuie să fie de o calitate superioară deoarece buclarea și transformarea lor în ochiuri se 

efectuează de organe fine și sensibile 

Toate caracteristicile de bază ale firelor destinate tricotării trebuie să asigure desfășurarea normală a 

procesului de formare a ochiurilor și o calitate corespunzătoare a tricotului. De asemeni, de măsura în 

care firele prelucrate sunt corespunzătoare depinde productivitatea utilajului și calitatea tricoturilor. 

Pentru a deveni un specialist cu succes este necesar să se aplice imaginația, judecata și cunoștințele 

practice pentru a crea sau folosi cele studiate în mod util și eficient. 

 

III. Competențele profesionale specifice Fibrelor și firelor în tricotaje 

Procesul general de predare–învăţare a disciplinei „Fibre și fire în tricotaje” este elaborat în contextul 

sistemului de competenţe pentru învăţământul preuniversitar. În cadrul disciplinei vor fi formate și 

dezvoltate următoarele competențe profesionale: 

 

Competențele specifice ale disciplinei „Fibre și fire în tricotaje” 

1. Adaptarea la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei firelor. 

2. Comunicarea în limbajul tehnic specific disciplinei vizate. 

3. Familiarizarea cu tipurile de fibre și fire utilizate în procesul de tricotare. 

4. Identificarea și recunoașterea firelor texturate. 

5. Caracterizarea proprietăților fibrelor și firelor: proprietăți fizico-mecanice, proprietăți chimice, 

proprietăți termice. 

 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul de 

credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

I 60 20 10 30 examen 2 

 

V. Unitățile de învățare 

Unități de competenţă Unități de conținut 

1. Considerații generale asupra fibrelor textile. Caracteristica și proprietățile fibrelor textile 

UC1. Identificarea noțiunilor specifice 
terminologiei de specialitate 
UC2. Observarea tipurilor de fibre în 
tricotaje 
UC3. Identificarea originii fibrelor textile 
UC4. Stabilirea și clasificarea categoriilor de 
fibre 
UC5. Identificarea nivelelor structurale 
principale 

1.1. Noțiuni generale privind fibrele textile  
1.2. Clasificarea fibrelor textile 
1.3.  Simbolistica fibrelor 
1.4.  Structura supramoleculară a fibrelor textile 
1.5.  Structura chimică a fibrelor textile  
1.6. Proprietăți fizice 
1.7.  Proprietăți mecanice 
1.8.  Proprietăți chimice 
1.9.  Metode de identificare a fibrelor textile (metoda 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Inginerie
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Unități de competenţă Unități de conținut 

UC6. Stabilirea gradului de polimerizare și 
forma macromoleculelor 
UC7. Identificarea noțiunilor specifice 
proprietăților fizice a fibrelor. 
UC8. Stabilirea indicelui de finețe a fibrelor 
UC9. Determinarea Sistemului Tex a 
fibrelor textile 
UC10. Identificarea higroscopicității 
fibrelor 
UC11. Stabilirea valorilor coeficienților de 
frecare a fibrelor 
UC12. Explicarea solicitărilor de încovoiere 
a fibrelor 
UC13. Identificarea fibrelor prin metoda 
organoleptică 
UC14. Identificarea formării fibrei de 
bumbac 
UC15. Identificarea formării fibrei de in 
UC16. Reprezentarea structurii 
macromoleculară și supramoleculară a 
fibrelor. 
UC17. Stabilirea tipurilor de fibre de lînă 
UC18. Identificarea principiilor de sortare a 
lânei 
UC19. Explicarea metodelor de obținere a 
fibrelor chimice 
UC20. Definirea și clasificarea fibrelor 
chimice 
UC21. Identificarea metodelor de fabricare 
a firelor de viscoză 
UC22. Identificarea metodelor de fabricare 
a firelor sintetice 
UC23. Recunoașterea proprietăților fibrelor 
chimice 

organoleptică)  
1.10. Fibre celulozice monocelulare. Bumbacul 
1.11.  Fibre celulozice pluricelulare (liberiene). 
1.12.  Fibre naturale animale. Lâna 
1.13. Procesul tehnologic de obținere a fibrelor chimice 
1.14.  Fibre chimice artificiale. Viscoza 
1.15.  Fibre chimice sintetice. Fibre poliamidice. Fibre 

poliesterice. Fibre poliacrilnitrilice 

2. Contribuția diferitelor fibre întrebuințate în amestecuri 

UC24. Clasificarea sectoarelor industriale 

producătoare de bază 

UC25. Recunoașterea contribuției fibrelor 

utilizate în amestecuri 

UC26. Diferențierea amestecurilor binare 

de cele ternare 

2.1. Amestecuri binare uzuale: 

2.1.1. În sectorul bumbac 

2.1.2. În sectorul lână 

2.1.3. În sectorul in-cânepă 

2.2.  Amestecuri ternare 

2.3. Rolul și contribuția celor trei tipuri de fibre utilizate în 

amestecuri 

3. Considerații generale privind fire textile. Caracteristica și proprietățile firelor textile 

UC27. Identificarea noțiunilor specifice 
firelor textile 
UC28. Observarea tipurilor de fire în 
tricotaje 

3.1. Noțiuni generale privind fire textile  
3.2.  Clasificarea firelor textile  
3.3.  Proprietăți fizico-structurale ale firelor: 

3.3.1. Finețea firelor  



7/11 
 

Unități de competenţă Unități de conținut 

UC29. Stabilirea și clasificarea categoriilor 
de fire 
UC30. Stabilirea indicelui de finețe a firelor 
utilizate în tricotaje 
UC30. Observarea tipurilor de torsiuni ale 
firelor textile 
UC32. Explicarea fenomenului de rigiditate 
la încovoiere 
UC33. Cunoașterea modului de comportare 
a firelor la temperaturi 
UC34. Identificarea firelor utilizate în 
tricotaje 
UC35. Recunoașterea proprietăților firelor 
UC36. Identificarea și recunoașterea firelor 
texturate 
UC37. Stabilirea procedeelor de obținere a 
firelor voluminoase 
UC38. Cunoașterea tipurilor de fire 
elastomere  
UC39. Identificarea firelor utilizate în 
tricotaje 
UC40. Recunoașterea defectelor ale firelor 

3.3.2. Torsiunea firelor 
3.3.3. Voluminozitatea 
3.3.4. Contracția 

3.4.  Proprietăți mecanice 
3.4.1. Comportarea la întindere 
3.4.2. Comportarea la încovoiere 
3.4.3. Comportarea la torsiune  

3.5.  Proprietăți chimice 
3.6.  Proprietăți electrice 
3.7.  Proprietăți termice 
3.8. Diversitatea firelor de bumbac utilizate în tricotaje. 

Domenii de utilizare  
3.9.  Diversitatea firelor de lână utilizate în tricotaje. Domenii 

de utilizare 
3.10.  Diversitatea firelor chimice obținuți din polimeri 

naturali. Domenii de utilizare 
3.11.  Diversitatea firelor chimice obținuți din polimeri 

sintetici. Domenii de utilizare 
3.12.  Fire texturate. Caracteristici specifice firelor 

texturate. 
3.13.  Fire voluminoase și proprietățile acestora. Domenii 

de utilizare 
3.14.  Fire elastomere și caracteristicile acestora. Domenii 

de utilizare 
3.15. Uniformitatea firelor privind finețea și torsiunea 
3.16.  Rezistența și torsiunea firelor 
3.17.  Gradul de impurități ale firelor  
3.18.  Alungirea firelor  
3.19. Umiditatea firelor 
3.20.  Uniformitatea culorii și flexibilitatea firelor 
3.21. Defectele firelor textile 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

Nr. 
ctr. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct 

Lucrul 
individual 

Prelegeri 
Practică / 
seminar 

1 Considerații generale asupra fibrelor textile. 

Caracteristica și proprietățile fibrelor textile 
22 8 6 8 

2 Contribuția diferitelor fibre întrebuințate în 

amestecuri 
6 2 - 4 

3 Considerații generale privind fire textile. 

Caracteristica și proprietățile firelor textile 
32 10 4 18 

 TOTAL 60 20 10 30 
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VII. Studiul individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat Modalități de evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Considerații generale asupra fibrelor textile 

1.1. Modalități de întreținere 
a materialelor textile.  

1.2. Alte proprietăți ale 
fibrelor textile 

Argumentare scrisă 
Prezentare 

Referat 

Comunicare 
 

Derulare de prezentare 
 

Prezentarea referatului 

Săptămâna 2 
 

Săptămâna 3 

2. Contribuția diferitelor fibre întrebuințate în amestecuri 

1.1 Diversitatea fibrelor 
naturale utilizate în 
produsele din tricot 

 
2.2.  Generații noi de fibre 

chimice. Domenii de 
utilizare 

Ingestigația 
 

Argumentare scrisă 
 

Prezentare 
Referat 

Comunicare 
 

Prezentarea referatului 
  

Derulare de prezentare 
 

Săptămâna 4 
 
 

Săptămâna 5 

3. Considerații generale privind fire textile. Caracteristica și proprietățile firelor textile 
 

3.1. Alte proprietăți ale firelor 
textile 

 3.2. Amestecuri binare uzuale 
3.3. Materii prime folosite în 

industria lânii. Firele 
obținute în filatura de 
lână. 

3.4. Influența caracteristicilor 
firelor asupra aspectului 
exterior a tricoturilor 

3.5. Defectele firelor textile 

Ingestigația 
 

Referat 
 

Prezentare  
 

Argumentare scrisă 
 
 

Mostre de fir 
 

Comunicare 
 

Prezentarea referatului 
 
 

Derulare de prezentare 
 

Săptămâna 7 
 

Săptămâna 9 
 

Săptămâna 12 
 

Săptămâna 14 
 

Săptămâna 15 

  
 
 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. 

ord. 
Unități de învățare Lista lucrărilor practice/ laborator 

Numărul 

de ore 

2 Contribuția diferitelor 
fibre întrebuințate în 
amestecuri  

1. Proprietăţile generale ale fibrelor textile. 
Comportarea diverselor fibre la ardere 

2 

2. Caracteristica fibrelor naturale. Determinarea 
proprietăților fibrelor 

2 

3. Caracteristica fibrelor chimice. Determinarea 
proprietăților fibrelor 

2 

3 Considerații generale 
privind fire textile. 
Caracteristica și 
proprietățile firelor textile 

4. Determinarea proprietăților firelor utilizate în 
tricotaje 

4 

 TOTAL 10 
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IX. Sugestii metodologice 

La realizarea cu succes a procesului de predare – învățare se vor aplica metode adecvate pentru atingerea 

obiectivelor propuse. 

Pentru ca elevul să fie activ și să participe direct la formarea propriei personalități, sunt indicate următoarele 

metode: 

- metoda experimentelor; 

- metoda orientării spre un scop anume; 

- metoda descoperirii dirijate. 

Cel mai mult contribuie la formarea și dezvoltarea elevului metoda învățării prin descoperirea dirijată. 

Această metodă ajută la însușirea informațiilor pe o perioadă mai îndelungată, la dezvoltarea operațiilor de 

transfer în diferite situații. 

În cadrul activităților teoretice la «Fibre și fire în tricotaje» se aplică pe larg atât metoda inductivă, cât și cea 

deductivă. 

În cadrul activităților practice, individuale și al celor organizate cu grupuri de elevi se vor aplica metodele: 

generalizarea, sistematizarea, estimarea, reprezentarea grafică etc. 

Dintre metodele activ – participative se aplică pe larg metodele: situații problematizate, studiul de caz, 

discuția în grup. 

Pentru a câștiga ceva în perspectivă, acumularea capitalului uman, la fel ca și a celui financiar, necesită 

investiții și efort. Economiștii afirmă că nașterea copiilor, educația, pregătirea profesională fac parte din 

categoria «investițiilor umane». 

Angajatorii solicită specialiști capabili să acționeze, dar nu să explice ce ar fi bine de făcut și cum. 

Deci una dintre caracteristice fundamentale ale competenței este disponibilitatea de a acționa. Absolventul 

zilelor noastre au suficiente cunoștințe, abilități, e necesar experiență de aplicare, utilizare a acestora. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

La unitatea de curs: «Fibre și fire în tricotaje» se recomandă următoarele tipuri de evaluare: 

inițială, curentă (formativă), sumativă (finală).  
Evaluarea inițială se efectuează la începutul studierii modulelor în scopul cunoașterii nivelul de pregătire a 
elevilor la momentul actual.  
Evaluarea continuă(formativă) se realizează prin verificarea sistematică pe parcursul procesului de predare – 
învățare.  
Evaluarea sugativă (finală) se realizează prin verificări și aprecieri periodice la sfârșitul unui sistem de lecții, la 
sfârșitul intrigii activități (semestriale, anuale).  
La evaluarea randamentului școlar se recomandă atât metodele tradiționale: probe orale, probe scrise,probe 
practice, cât și metodele alternative al căror potențial susține individualizarea actului educațional prin 
sprijinul acordat elevului. Dintre acestea menționăm următoarele:portofoliul,investigația, proiectul, etc. 
Pentru observarea activității elevilor la ore practice menționăm următorii indicatori:  

a) Pregătirea locului de muncă (inventarierea materialelor necesare, aranjarea adecvată a materialelor, 
instrumentelor, sculelor ce vor fi utilizate); 

b) Stăpânirea cunoștințelor ce-și găsesc aplicarea (din răspunsuri, discuția ce premerge lucrării);  
c) Cunoașterea tipurilor de fibre și fire în tricotaje;  
d) Realizarea acțiunilor și operațiilor corespunzătoare fiecărei faze a lucrării;  
e) Înțelegerea modului de confecționare a elementului, subansamblurilor, (produsului vestimentar);  
f) Calitatea elementului, subansamblurilor finite;  
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g) Respectarea normelor de protecție a muncii;  
h) Întreținerea ordinii și curățeniei pe parcursul executării lucrării și la finisarea ei; 

 
i) Abilitățile probate în realizarea operațiilor (îndemânare, precizie, acuratețe), concentrarea asupra 

lucrului etc.;  
j) Condițiile realizării activității, instrumente, materiale, locul de muncă. 

Criterii de evaluare:  
1. Înțelegerea sarcinilor de lucru.  
2. Modul de realizare a sarcinii.  
3. Respectarea consecutivității etapelor de lucru și a tehnologiilor.  
4. Utilizarea rațională a materialelor. 

 
5. Utilizarea, păstrarea și îngrijirea materialelor, elementelor, subansamblurilor, articolelor 

confecționate. 
 

6. Amplasarea decorului și armonizarea lui cu forma elementului, subansamblurilor, produselor 
vestimentare.  

7. Posedarea tehnicilor de lucru cu diverse materiale și ustensile, 
8. Atitudinea individual – creativă a elevului la confecționarea, elementului, subansamblurilor, 

(produselor vestimentare). 
 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu 

În vederea desfășurării eficiente a procesului educațional, este necesar ca sălile de studiu, laboratorul să 
corespundă anumitor cerințe: 

1. Respectarea Regulilor și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat corespunzător documentelor 

normative de stat (,,Igiena instituțiilor de învățământ secundar profesional”, Hotărârea Ministerului 

Sănătății și Protecției Sociale, Nr. 23 din 29.12.2005 
 

2. Completarea cu materiale necesare: 

 Curriculumul unității de curs.  
 Programa de lungă durată.  
 Proiectarea de lungă durată.  
 Materiale didactice pentru activitatea în auditoriu.  
 Suport didactic pentru realizarea lucrărilor practice/laborator.  
 Manuale.  
 Curs de lecții.  
 Indicații metodice.  
 Materiale suport pentru activitatea de învățare individual ghidată a elevilor.  
 Materiale pentru autoevaluare. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor. 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1 
Asociația Generală a Inginerilor din România, Societatea 

Inginerilor Textiliști din România. Manualul inginerului textilist. 
Vol. II, Editura AGIR, 2003 

Biblioteca  
Forma electronică 

1 

2 Marin Udrea ”Îndrumar pentru valorificarea produselor Biblioteca 2 
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Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

textile” Editura Tehnică, București 1990 

3 
Manualul Tricoterului de îmbrăcăminte în industria mică, Rodica 

Leon, Dan Dorin, Geta Dascalciuc, Maria Tomulescu. Editura 
Didactică și Pedagogică, București 1995 

Biblioteca 5 

4 
Materii prime textile manual pentru clasa a XI. Virginia 

Merticaru, Daniela Giurgiu, Editura Economică Preuniversitaria 
Biblioteca 2 

5 
Tehnologia Tricotării și calcule în tricotaje, C. Petreanu, I. Barbu, 

Editura didactică și pedagogică București 1979  
Biblioteca 10 

6 

N. Suciu, V. Capră ”Utilajul și tehnologia meseriei 

tricoter” manual cl.IX-a și X, licee industriale cu profil de 

industrie ușoară, Editura didactică și pedagogică, R.A., 

București 1993 

Biblioteca 7 

7 

E. Iacobeanu, V. Cociu ”Materii prime și materiale 

folosite în industria ușoară” manual cl.IX-a licee 

industriale cu profil de industrie ușoară, Editura 

didactica și pedagogia, București 2001 

Biblioteca 1 

 
 


