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I. Preliminarii 

Unitatea de curs „Utilajul şi tehnologia filării şi ţeserii” are ca scop să contribuie la formarea 

capacităților elevilor specialității 102210 „Securitatea şi sănătatea în muncă” de a cunoaşte 

principalele utilaje folosite în realizarea proceselor tehnologice de filare şi ţesere, precum şi 

zonele periculoase care pot provoca accidentări la locul de muncă.   

În această ordine de idei, elevii sunt familiarizaţi cu particularităţile constructive ale utilajului 

tehnologic, principiile de funcţionare şi modul de deservire al acestora,  în vederea prevenirii 

accidentărilor şi evitării lor. Elevii studiază minuţios  măsurile de protecţie a muncii, de preve-

nire şi stingere a incendiilor în secţiile de producţie ale filaturilor şi ţesătoriilor, cu scopul inves-

tigării cazurilor de accidentări la locurile de muncă. 

Această disciplină constituie o treaptă importantă în formarea noului specialist în securitatea şi 

sănătatea în muncă, influenţând direct asupra orientării profesionale a acestuia.  

„Utilajul şi tehnologia filării şi ţeserii” este o disciplină din componenta fundamentală care se 

studiază în colegiu în anul II de studii, semestrul IV, la specialitatea 102210 „Securitatea şi să-

nătatea în muncă”, domeniul de formare profesională – tehnician securitatea şi sănătatea în 

muncă. Conform planului de învățământ, pentru disciplina dată sunt alocate 60 de ore, 

acumulându-se 2 credite şi se finalizează cu examen. 

Pentru a studia „Utilajul şi tehnologia filării şi ţeserii", elevul trebuie să posede cunoștințe do-

bândite în cadrul obiectelor: fizica, chimia, biologia, matematica, desenul tehnic, etc..  

 

 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Pentru formarea viitorilor tehnicieni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este necesar 

ca fiecare să posede cunoștințe, vizând procesul de filare şi ţesere şi deservire a utilajului selec-

tat, care are influenţă directă asupra sănătăţii omului. Viitorii specialiști cu profil tehnician în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ar trebui să fie pregătiți pentru a identifica locurile ce 

pot pune în pericol sănătatea şi securitatea muncitorului. Aceştia iau în calcul toate măsurile 

de protecţie în conformitate cu munca prestată de către muncitori, în vederea ocrotirii acesto-

ra, prin evitarea accidentărilor ce pot surveni la locul de muncă.  

În dependenţă de locul de muncă, muncitorii sunt supuşi la un şir de factori care pot avea ur-

mări grave asupra sănătăţii acestora, doar în cazul în care nu sunt luate în consideraţie măsuri-

le necesare.   

 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

CS1. Comunicarea în limbajul tehnologic la soluţionarea diferitor situaţii de producere în do-

meniul filatură/ţesătorie; 

CS2. Selectarea utilajului tehnologic utilizat în sectoarele de producţie ale filaturilor şi ţesătorii-

lor; 
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CS3. Monitorizarea sistemelor de filare în cadrul diverselor tehnologii de obţinere a firelor; 

CS4. Identificarea particularităţilor constructive ale utilajului tehnologic şi descrierea principii-

lor de funcţionare; 

CS5. Identificarea proceselor de ţesere clasice şi moderne cu precizarea utilajelor respective; 

CS6.  Adaptarea prevederilor generale de protecţie a muncii la specificul activităţilor din filatu-

ră/ţesătorie; 

CS7. Cunoaşterea locurilor periculoase din sectoarele de producere în vederea prevenirii acci-

dentelor şi îmbolnăvirilor profesionale; 

CS8. Soluţionarea problemelor de producere generate de diferite cauze. 

 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul 
de credite 

Total 

Contact direct 
Lucrul indi-

vidual 
Prelegeri Practice/Seminar 

IV 60 31 14 15 ex 2 

 

V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1. Prezentarea unităţii de curs 

UC1. Exemplificarea utilaju-
lui tehnologic conform sectoru-
lui de producţie. 

1.1 Introducere. Generalităţi privind utilajele din filaturi şi 
din ţesătorii. 
Clasificarea utilajelor din filaturi şi ţesătorii. 
Precizarea specificului utilajului în conformitate cu sectorul de 
producţie. 

2. Utilajul şi tehnologia filării 

UC2. Organizarea operaţiilor 
tehnologice în cadrul diverselor 
tehnologii de filare.  
 
 
UC3. Catalogarea utilajului 
tehnologic din filaturi şi  cu-
noaşterea principiilor de func-
ţiune. 
 
 

2.1  Tehnologii de filare. 
Tehnologia de filare a fibrelor de bumbac. 
Tehnologia de filare a fibrelor de lână. 
Tehnologia de filare a fibrelor liberiene. 
2.2 Maşini, utilaje şi instalaţii din sectorul de preparaţie. 
Utilajul din bataj.  
Utilajul din preparaţia filaturii de lână.  
Utilajul din preparaţia filaturii fibrelor liberiene.  
2.3 Clasificarea cardelor. Garnituri de carde. 
Tipuri de garnituri. 
Forme constructive şi caracteristici. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

UC4. Adaptarea prevederilor 
generale de protecţie a muncii 
la specificul activităţilor din 
sectoarele filaturilor. 
 

2.4 Clasificarea laminoarelor şi maşinilor de pieptănat. 
Tipuri de laminoare. Particularităţi specifice. 
Tipuri de maşini de pieptănat. 
2.5 Clasificarea flaierelor şi maşinilor de filat. 
Tipuri de flaiere. Particularităţi specifice. 
Tipuri de maşini de filat. 

3. Utilajul şi tehnologia ţeserii 

UC5. Precizarea particularităţi-
lor constructive şi tehnologice 
ale  utilajului clasic/modern din 
ţesătorii. 
 
 UC6. Tipologizarea procedee-
lor de obţinere a ţesăturilor 
speciale şi tehnice. 
 
UC7. Adaptarea prevederilor 
generale de protecţie a muncii 
la specificul activităţilor din 
ţesătorie. 
 
 

3.1 Maşini de ţesut clasice. 
Particularităţi constructive ale maşinilor de ţesut clasice. 
Caracteristici specifice ale maşinilor de ţesut clasice. 
3.2 Tehnologii şi maşini de ţesut folosite pentru obţinerea 
ţesăturilor speciale şi tehnice. 
Tehnologii de producere a catifelelor, pluşurilor şi blănurilor 
artificiale ţesute. 
Tehnologii de obţinere a covoarelor. 
Procedee de obţinere a ţesăturilor cu bucle, ţesăturilor îngus-
te şi a ţesăturilor cu legături gazeu. 
Tehnologia ţesăturilor tehnice. 
3.3 Maşini de ţesut neconvenţionale. 
Generalităţi şi clasificare. 
Maşini de ţesut cu proiectile. 
Maşini de ţesut cu jet de aer/apă. 
Maşini de ţesut cu tije rigide/flexibile. 
Maşini de ţesut cu rost ondulat. 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practică/Seminar 

1. Prezentarea unităţii de curs 2 2 - - 

2. Utilajul şi tehnologia filării 38 16 2 10 

3. Utilajul şi tehnologia ţeserii 20 13 12 5 

 TOTAL 60 31 14 15 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

2. Utilajul şi tehnologia filării 

2.1  Măsuri de protecţie a muncii şi 
măsuri de prevenire şi stingere a 
incendiilor din sectorul preparaţiei 
din filaturi. 

 
 

 Poster 
Prezentarea 
posterului 

 

Săptămâna 3 

Prezentare electronică 
Derularea 
prezentării Săptămâna 4 

2.2 Măsuri de protecţie a muncii şi 
măsuri de prevenire şi stingere a 
incendiilor din diverse secţii ale fila-
turilor. 

Fişă de sinteză 
Prezentarea 
fişei Săptămâna 5 

Prezentare electronică 
Derularea 
prezentării Săptămâna 6 

Studiu de caz Comunicare Săptămâna 7 

3. Utilajul şi tehnologia ţeserii 

3.1  Măsuri de protecţie a muncii şi 
măsuri de prevenire şi stingere a 
incendiilor din diverse secţii ale ţesă-
toriilor. 

Elaborare de tabel 
Prezentarea 
tabelului 

Săptămâna 8 

Prezentare electronică 
Derularea 
prezentării Săptămâna 9 

Portofoliu 
Prezentarea 
portofoliului Săptămâna10 

VIII. Lucrările practice recomandate 

Nr. 

crt. 
Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice/ de laborator Ore 

2 
Utilajul şi tehnologia 
filării 

Tipuri de carde. 4 

Particularităţi constructive şi tehnologice ale 
laminoarelor şi maşinilor de pieptănat. 4 

Flaiere şi maşini de filat clasice şi neconven-
ţionale. 4 

3 
Utilajul şi tehnologia 
ţeserii Analiza utilajului de ţesut clasic şi modern. 2 

 
Total 14 
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IX. Sugestii metodologice 

Activismul elevului implicat de strategiile folosite de către cadrul didactic în desfăşurarea activită-

ţii de predare-învăţare se constituie ca un imperativ al orientării postmoderniste în educaţie şi 

instruire. În această ordine de idei, predarea disciplinei „Utilajul şi tehnologia filării şi ţeserii", 

presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee cât mai diverse şi adaptate pentru activita-

tea de instruire, care contribuie substanţial la dezvoltarea multilaterală a elevilor. Rolul cadrului 

didactic nu este acela de a-l încărca pe elev cu foarte multe cunoştinţe, ci de a le arăta ce au de 

făcut cu acestea. Acţionând alături de ceilalţi din grup, începe să rezolve sarcini şi să se simtă că 

este persoană importantă, capabilă să ia decizii pentru bunul mers al activităţii de grup. În grupul 

de elevi, fiecare trebuie să ştie să descopere, compare, clasifice cunoştinţele dobândite.  

Astfel, se dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună ce se constituie într-o componentă 

importantă pentru viaţă şi pentru activitatea lor profesională. De aceea, în procesul de instrui-

re la orele de „Utilajul şi tehnologia filării şi ţeserii" sunt: 

- metode de predare-învăţare interactivă; 

- metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare; 

- rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii. 

În conformitate cu subiectul lecţiei se adoptă una sau altă metodă, factorul decisiv fiind considerat 

efectul acesteia asupra formării abilităţilor elevilor. În această ordine de idei, indiferent de  metoda 

adoptată, acestea includ utilizarea pe larg a materialului didactic sub formă de scheme tehnologice, 

diagrame, texte, prezentări electronice şi filme cu caracter instructiv, specifice unității de conținut.  

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării, de exersare a 

capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii elevilor. Specific acestor metode este fap-

tul că ele promovează interacţiunea dintre elevi, schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând un 

demers interactiv de predare - învăţare - evaluare.  

Metodele recomandate pentru predarea disciplinei ,,Utilajul şi tehnologia filării şi ţeserii” sunt:  

Unitatea de învăţare Metode recomandate 

Prezentarea unităţii de curs  Expunerea didactică 

 Conversaţia didactică 

 Algoritmizarea  

 Observaţia 

Utilajul şi tehnologia filării  Expunerea didactică 

 Conversaţia didactică 

 Problematizarea 

 Algoritmizarea  

 Demonstraţia  

Utilajul şi tehnologia ţeserii  Expunerea didactică 

 Conversaţia didactică 

 Algoritmizarea  

 Demonstraţia  

 Studiul de caz 

Pentru însuşirea cât mai bună a materialului se utilizează: diverse scheme tehnologice, dia-

grame, mostre, fişe de lucru, prezentări, secvenţe video de specialitate etc., acestea în mod 

indirect stimulând efectuarea sarcinilor de lucru. În activităţile practice, accentul se va pune pe 

realizarea cu exactitate şi la timp a cerinţelor sarcinilor de lucru.  
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X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Activităţile de evaluare sunt orientate spre motivarea elevilor şi obţinerea unui feedback con-

tinuu. Evaluarea implică utilizarea diferitor forme, metode şi tehnici adaptate la specificul uni-

tăţii de curs şi a stilurilor de învăţare a elevilor. În această ordine de idei se folosesc: 

Produse pentru 
elaborare 

Criterii de evaluare a produselor 

Poster 

 Corespunderea cu cerinţele de executare. 

 Corectitudinea selectării materialului. 

 Structurarea conţinutului posterului. 

 Relevanţa elementelor grafice şi imaginilor utilizate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Impactul vizual şi relevanţa pentru audienţă. 

 Evidenţierea unei contribuţii ştiinţifice personale . 

 Desemnarea rezultatelor într-un cadru interactiv.  

Prezentare 

 Redarea esenţei subiectului în cauză. 

 Relevanţa elementelor grafice şi imaginilor utilizate. 

 Modul de amplasare elementelor grafice şi imaginilor în corespundere cu 
conţinutul teoretic. 

 Creativitatea şi originalitatea. 

 Corectitudinea reprezentării  legăturilor (relaţiilor) dintre elementele gra-
fice,  imagini şi conţinutul teoretic. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale elementelor grafice şi 
imaginilor. 

Studiu de caz 

 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus.  

 Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora.  

 Corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea adecvată a 
cazului analizat.  

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor.  

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză.  

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat de caz.  

 Completitudinea informaţiei şi coerenţa dintre subiect şi documentele 
studiate. 

 Exactitudinea rezultatelor şi rigoarea probelor.  

 Capacitatea de analiză şi de sinteză a documentelor, adaptarea conţinutului.  

 Originalitatea studiului, a formulării şi a realizării.  

 Personalizarea (să nu fie lucruri plagiate). 

 Aprecierea critică, judecată personală a elevului.  

Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

Portofoliu 

 Completarea setului de lucrări. 

 Sistematizarea lucrărilor conform succesiunii logice a subiectelor. 

 Completarea cu imagini, scheme, diagrame corespunzătoare. 

 Corectitudinea întocmirii tabelului documentaţiei tehnice. 

 Respectarea termenilor de prezentare. 
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Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale sunt prezentate în tabelul 

de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Fişă de sinteză  Folosirea unui  limbaj bogat şi adecvat  vizavi 
de acţiunea îndeplinită. 

 Selectarea criteriilor de comparare. 

 Precizarea indicilor/valorilor conform criterii-
lor selectate. 

 Modul de structurare. 

 Completarea fişei conform cerinţelor. 

 Capacitatea de analiză şi sinteză. 

 Apelarea la propria experienţă. 

2. Tabel elaborat  Corectitudinea structurii tabelare. 
 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 
 Completarea tabelului conform cerinţelor. 
 Exactitudinea rezultatelor şi rigoarea probelor. 
 Structurarea logică a rezultatelor obţinute în 

tabel. 
 Capacitatea de analiză şi sinteză. 
 Apelarea la propria experienţă.  

3. Schemă analizată  Respectarea limbajului tehnic. 

 Specificarea corectă a elementelor grafice. 

 Algoritmizarea elementelor constructive ale 
schemelor. 

 Redarea principiului de funcţionare. 

  Modul de prezentare. 

Forma specifică de evaluare finală utilizată la disciplina dată este examenul oral. 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Sălile pentru realizarea prelegerilor la unitatea de curs „Utilajul şi tehnologia filării şi ţeserii” 

trebuie să corespundă Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena institu-

țiilor de învăţământ secundar profesional” (Hotărârea nr.  23 din 29.12.2005).  Orele pot fi 

realizate în cabinete de studiu a disciplinelor de specialitate, suprafața cărora trebuie să fie în  

dependenţă de numărul de elevi  – 2,0 m2 pentru 1 elev. Cabinetul trebuie să dispună, atât de 

iluminare naturală directă, laterală, cât şi de iluminare artificială, corespunzătoare cerințelor 

normativului în construcție II-4-79 „Iluminatul natural şi artificial. Norme de proiectare”.  

În ceea ce privește amenajarea încăperilor, cabinetul de discipline de specialitate trebuie să 

posede mese de lucru şi scaune în strictă dependenţă de valoarea taliei elevilor, astfel, ca mo-

bilierul să asigure o ţinută corectă elevilor. Cabinetul trebuie să fie dotat de asemenea cu  ta-

blă, proiector şi ecran pentru derularea prezentărilor şi filmelor. Nu vor lipsi şi planșele, fișele, 

schemele, desenele care permit ilustrarea materialului predat. 

Lucrările practice se vor realiza în cabinetul disciplinei de specialitate. 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Vor fi indicate doar resursele didactice ce sunt puse la dispoziţia elevilor de către insti-

tuţia de învăţământ, ce pot fi procurate sau accesate de către elevi. 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. 

Asociaţia generală a inginerilor din România, 
societatea inginerilor textilişti din România, 
Manualul inginerului textilist, Vol. IV, AGIR, 
2003 

 
Bibliotecă 

 
Internet 

 
1 
 

2. 
Benjaminov M., Ghimpu M. Utilajul şi tehno-
logia  ţeserii şi calcule în ţesătorie – Editura 
DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ, București, 1981.  

Profesor  1 

3. 
Bordeianu Demetra Lăcrămioara, Tehnologii 
şi utilaje în filaturi, Vol. I, ANKAROM, Iaşi, 
1997  

Bibliotecă 1 

4. 
Macovei M. Tehnologia țesătoriei – Editura 
DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ, București 1969 

Profesor  1 

5. 
Spanţu Cornelia, Tehnologii Textile, 
PREUNIVERSITARIA, Bucureşti,  2002 

Bibliotecă 10 

6. 
Spanţu Cornelia, Proiectarea Produselor 
Textile, Mistral Info Media, Bucureşti,  2007 Bibliotecă 4 

7. 

Măţoană Nicolaie, Vasilescu Florentina, Ma-
rinescu Iuliana şi alţii, Pregătirea de bază în 
industria uşoară, TEXTILE-PIELĂRIE – Editura 
Oscar Print Bucureşti,  2003. 

Bibliotecă 4 

8. 

Zorica Rotariu, Brătilescu  Ion, Băjănaru   
Petre,   Utilajul şi tehnologia filării şi calcule 
în filatură,  Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1988. 

Bibliotecă 

 

Profesor 

1 

 

1 

9. www.tex.tuiasi.ro internet  

10. www.iprotectiamuncii.ro internet  

 


