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I. Preliminarii 

Disciplina ,,Tehnologia finisării  textilelor" are ca scop să contribuie la formarea capacităților 

elevilor specialității 72310 „Filatură şi ţesătorie” de a formula şi rezolva problemele de bază,  

determinate de activitatea sectoarelor de producere ce prelucrează materia primă şi  o 

transformă în semifabricate, precum şi finisarea acestora. 

„Tehnologia finisării textilelor” face apel la cunoştinţele teoretice fundamentale pentru a 

înţelege în profunzime conexiunea legilor fizicii şi chimiei în realizarea tehnologiilor de finisare 

textilă de mare performanţă.  

Disciplina are drept scop acumularea şi dezvoltarea cunoştinţelor cu privire la operaţiile şi 

utilajele din sectorul de finisare a textilelor. 

Conţinuturile disciplinei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea 

gradului de adaptabilitate a viitorilor specialişti finisori la evoluţia tehnică, tehnologică şi 

economică în domeniu. 

Sarcina disciplinei  este pregătirea specialiştilor moderni  în plan multilateral, care ar poseda 

cunoştinţe temeinice atât în „Tehnologia finisării textilelor” cât şi în „Tehnologia țesăturilor”. 

Disciplina „Tehnologia finisării textilelor” este o disciplină  din  componenta fundamentală care 

se studiază  în colegiu în anul IV de studii, semestrul VIII, la specialitatea „Filatură şi ţesătorie”, 

domeniul de formare profesională – textile.  Conform planului de învățământ,  pentru 

disciplina dată sunt alocate 90 de ore, acumulându-se 3 credite şi se finalizează cu examen. 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Finisorul are un rol important în organizarea raţională a muncii şi coordonarea activităţilor 

diferitelor sectoare din domeniul finisării textilelor, pentru a spori eficienţa acestora. 

Tehnologia modernă de finisare a textilelor se bazează pe procedee tehnologice noi pe maşini 

şi utilaje perfecţionate ce pun accent pe micşorarea timpului de lucru necesar pentru finisarea 

textilelor, producerea unor textile de calitate superioară. 

De aici decurge necesitatea cunoaşterii temeinice, de către specialiştii implicaţi în activitatea 

sectorului de finisare, a caracteristicilor materiei prime şi a parametrilor constructivi şi de 

exploatare a utilajelor din dotare precum şi implementarea tehnologiilor optime de prelucrare, 

ce garantează desfăşurarea eficientă a muncii. 

Studierea acestei discipline va contribui la formarea competenţelor profesionale ale viitorilor 

specialişti necesare pentru  îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de lucru stabilite în calificarea 

profesională: 

- Stabilirea tehnologiilor de obţinere a produselor textile. 

- Asigurarea funcţionalităţii proceselor de producere. 

- Asigurarea tehnologiilor de finisare în vederea sporirii calităţii firelor. 
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Viitorul specialist în domeniul finisării textilelor trebuie să posede capacităţi de a combina 

cunoașterea structurii organice a  fibrelor, coloranţilor şi a altor substanţe chimice utilizate 

pentru conferirea materialelor textile,  a proprietăţilor chimice, fizice şi estetice noi. 

Disciplina ,,Tehnologia finisării textilelor” oferă posibilitatea însuşirii  de către elevi   a 

aspectelor specifice sectoarelor industriei textile, care să contribuie la acomodarea rapidă a 

acestora la cerinţele practicii din întreprinderile industriale şi la temeinice aprofundări ale 

problemelor de la alte discipline de specialitate. 

III. Competențele profesionale specifice disciplinei 

Competențe profesionale specifice disciplinei „Tehnologia finisării textilelor”: 

CS1. Distingerea principalelor grupe de operaţii din finisarea textilelor. 

CS2. Identificarea parametrilor tehnologici corespunzători proceselor de fabricaţie şi a 

particularităţilor tehnice. 

CS3. Categorisirea etapelor de pregătire a  textilelor. 

CS4.  Identificarea tehnologiilor şi utilajelor pentru finisarea textilelor. 

CS5.  Analizarea căilor de modernizare a proceselor tehnologice de fabricaţie. 

CS6. Aprecierea impactului operaţiilor de finisare a textilelor asupra calităţii acestora şi 

determinarea unor soluţii  eficiente pentru rezolvarea anumitor probleme de producere. 

IV. Administrarea disciplinei 

Modul de administrare a disciplinei va fi redat în formă de tabel: 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practice/Seminar 

VIII 90 20 10 60 Examen 3 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1. Noţiuni generale despre tehnologia  finisării textilelor 

UC1. Specificarea  operaţiilor 
necesare finisării textilelor. 

UC2. Categorisirea substanţelor 
chimice folosite în finisaj 

1.1 Noţiuni introductive 

Istoricul industriei textile şi a sectorului finisaj. 

Principalele grupe de operaţii din finisarea 
produselor textile şi scopul acestora. 

1.2 Apa şi substanţele chimice folosite  în finisaj 

Condiţiile cerute apei folosite în finisaj. 

Substanţele folosite  în finisaj. 

2. Tehnologii şi utilaje pentru pregătirea materialelor textile către vopsire 

UC3. Însuşirea etapelor fundamentale 
de pregătire a materialelor 
textile. 

UC4. Alegerea parametrilor 
tehnologici corespunzători 
proceselor de fabricaţie. 

2.1 Pregătirea materialelor din bumbac 

Comportarea materialelor din bumbac în 
operaţiile de finisare. 

Pârlirea materialelor din bumbac. 

Descleierea ţesăturilor din bumbac. 

Curăţirea ţesăturilor prin tratare alcalină. 

2.2 Pregătirea materialelor din lână 
Caracteristicile şi comportarea fibrelor de lână în 
operaţiile de finisare. 

Spălarea lânii sub formă de fibre, pale şi fire. 
Utilajele folosite. 

Spălarea ţesăturilor de lână şi utilajele folosite. 

Albirea lânii şi a materialelor din lână. 

Fixarea ţesăturilor din lână. 

3. Tehnologii şi utilaje pentru vopsirea materialelor textile 

UC5. Specificarea criteriilor de 
clasificare a coloranților utilizaţi 
în finisarea textilă. 

UC6. Determinarea tehnologiilor 
pentru vopsirea materialelor 
textile.  

3.1 Noţiuni introductive 

Noţiuni generale despre culoare şi coloranţi. 

Caracterizarea culorii.  

Amestecuri de culori. 

Caracteristica tehnologică a coloranţilor. 

3.2 Vopsirea  materialelor textile din fibre 
celulozice 

Vopsirea  cu coloranţi direcţi. 

Vopsirea cu coloranţi de cadă şi cuvosoli. 

Vopsirea cu coloranţi de sulf. 

Vopsirea cu coloranţi azoici formaţi pe fibre. 

Vopsirea cu coloranţi reactivi. 

UC7. Identificarea caracteristicilor 
tehnice şi a principiului de 
funcţionare a utilajelor şi 
aparatelor folosite pentru 
vopsirea materialelor textile. 

3.3 Vopsirea materialelor din acetaţi de celuloză 
şi a celor din fibre sintetice 

Comportarea fibrelor din acetaţi de celuloză în 
procesul de vopsire. 

Vopsirea materialelor din acetaţi de celuloză cu 



7 / 14 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

UC8. Interpretarea noilor tehnologii 
de finisare a textilelor. 

UC9. Respectarea normelor de 
protecţie antiincendiară în 
secţiile de pregătire şi vopsire. 

coloranţi de dispersie, mecanismul şi tehnologia 
vopsirii. 

Comportarea fibrelor sintetice în procesul de 
vopsire. 

3.4 Vopsirea materialelor din fire texturate 

Vopsirea materialelor din fire texturate 
poliamidice. 

Vopsirea materialelor din fire texturate 
poliesterice. 

    3.5  Vopsirea materialelor din lână în amestec cu 
alte fibre 

Vopsirea materialelor tip semilână. Noţiuni 
generale. 

Vopsirea materialelor din lână şi fibre poliamidice. 

Vopsirea materialelor din lână şi fibre poliesterice. 

Vopsirea materialelor textile din lână şi fibre 
poliacrilonitrilice. 

3.6 Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor 
în secţiile de pregătire şi vopsire. 

Noţiuni generale. 

Măsuri specifice secţiilor de pregătire şi de 
vopsire. 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Lista unităţilor de învăţare şi repartizarea orientativă a orelor va fi redată în formă de tabel: 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practică/Seminar 

1. Noţiuni generale despre 
tehnologia finisării textilelor 

6 4 - 2 

2. Tehnologii şi utilaje pentru 
pregătirea materialelor textile 
către vopsire 

38 4 4 30 

3. Tehnologii şi utilaje pentru 
vopsirea materialelor textile. 

46 12 6 28 

 TOTAL 90 20 10 60 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Noţiuni generale despre tehnologia finisării textilelor 

1.1  Instalaţii de alimentare cu apă şi 
abur 

Referat  
Comunicarea 

referatului 
Săptămâna 1 

2. Tehnologii şi utilaje pentru pregătirea materialelor textile către vopsire 

2.1 Albirea materialelor din bumbac Argumentare scrisă Prezentarea  Săptămâna 2 

2.2 Aparate şi instalaţii de albire în 
proces discontinuu, semicontinuu 
sau continuu 

Portofoliu 
Prezentarea 
portofoliului Săptămâna 2 

2.3 Mercerizarea materialelor textile Prezentarea PowerPoint 
Derularea 
prezentării 

Săptămâna 3 

2.4 Pregătirea materialelor din fibre 
celulozice artificiale 

Investigaţie 
Prezentarea 

datelor 
investigate 

Săptămâna 3 

2.5 Piuarea şi carbonizarea 
materialelor din lână. Utilaje folosite 

Hartă noţională 
Prezentarea 

hărţii 
Săptămâna 4 

2.6 Pregătirea materialelor din  
mătase naturală 

Portofoliu 
Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna 4 

2.7 Pregătirea materialelor din fibre 
sintetice 

Referat 
Comunicarea 

referatului 
Săptămâna 5 

2.8 Pregătirea materialelor din 
amestecuri de fibre 

Rezumat scris 
Prezentarea 
rezumatului 

Săptămâna 5 

2.9 Pregătirea tricoturilor Portofoliu 
Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna 6 

3. Tehnologii şi utilaje pentru vopsirea materialelor textile 

3.1 Noţiuni generale despre vopsire. 
Noţiuni de cinetică a vopsirii. 
Rezistenţa vopsirilor şi procedeele de 
vopsire 

Portofoliu 
Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna 6 

3.2 Comportarea fibrelor sintetice în 
procesul de vopsire 

Studiul de caz 
Prezentarea 
studiului de 

caz 
Săptămâna 7 

3.3 Vopsirea  materialelor din fibre 
poliamidice 

Argumentare scrisă Prezentarea  Săptămâna 7 

3.4 Vopsirea materialelor din fibre  
poliacrilonitrilice 

Fişă de lucru 
Prezentarea 

fişei 
Săptămâna 8 

3.5 Vopsirea materialelor din fibre 
poliesterice 

Referat 
Comunicarea 

referatului 
Săptămâna 8 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

3.6 Vopsirea materialelor din fibre 
polipropilenice 

Rezumat scris 
Prezentarea 
rezumatului 

Săptămâna 9 

3.7 Vopsirea materialelor din fibre 
celulozice în amestec cu alte fibre 

Referat 
Comunicarea 

referatului 
Săptămâna 9 

VII. Lucrările practice recomandate 

1. Pregătirea către vopsire a materialelor din fibre liberiene. 

2. Controlul tehnic de calitate şi organizare a muncii în secţiile de  pregătire către vopsire. 

3. Utilaje folosite pentru vopsirea  materialelor textile. 

4. Vopsirea materialelor din fibre proteinice. 

5. Controlul tehnic de calitate şi organizarea muncii în vopsitorii. 

VIII. Sugestii metodologice 

Sugestiile metodologice cuprind recomandări pentru proiectarea demersului didactic având 

rolul de a orienta cadrele didactice în utilizarea curriculumului pentru proiectarea şi realizarea 

activităţilor de predare  - învăţare - evaluare în concordanţă cu specificul disciplinei. 

Strategia didactică reprezintă un concept caracterizat de o pluralitate semantică. 

Strategiile didactice interactive promovează o învăţare activă, implică o colaborare susţinută 

între elevi care lucrează împreună pentru realizarea unor obiective prestabilite. Pentru a 

asigura dezvoltarea şi valorificarea resurselor lor cognitive, afective şi acţionale, pentru a-i 

instrumenta în vederea adaptării şi inserţiei optime în mediul socio - profesional, este esenţială 

construirea unor strategii didactice bazate pe acţiune, aplicare, cercetare şi experimentare. 

Metodele recomandate pentru fiecare din unităţile de învăţare sunt prezentate în tabelul de 

mai jos: 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţare Metodele de învăţare recomandate 

1.  
Noţiuni generale despre tehnologia 
finisării textilelor 

 Explicaţia 

 Conversaţia euristică 

 Observaţia 

 Metoda observării 

 Învăţarea dirijată 

 Prelegerea 

2.  
Tehnologii şi utilaje pentru 
pregătirea materialelor textile 
către vopsire 

 Expunerea 

 Discuţia colectivă 

 Observaţia 

 Lucrul cu manualul 

 Studiul de caz 

 Problematizarea 

 Lucrări practice 
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Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţare Metodele de învăţare recomandate 

3.  
Tehnologii şi utilaje pentru 
vopsirea materialelor textile 

 Prelegerea 

 Lucrul cu manualul 

 Observaţia 

 Demonstrația 

  Lucrări practice 

 Studiul independent 

IX. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea  reprezintă actul didactic care urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor 

dobândite, nivelul performanţelor şi eficienţa acestora, oferind soluţii de perfecţionare a 

actului didactic. Evaluarea  va implica utilizarea diverselor forme, metode şi tehnici. 

Planificarea evaluării competenţelor profesionale este un proces care ţine cont de: 

- metodele de evaluare; 

- verificarea rezultatelor; 

- îmbunătăţirea rezultatelor. 

Evaluarea performanţelor elevilor evidenţiază faptul că mulţi dintre elevi stăpânesc 

competenţele evaluate. 

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

Produse pentru 
elaborare 

Criterii de evaluare a produselor 

Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei. 

 Adecvarea la conținutul surselor primare. 

 Coerența şi logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Nivelul de erudiție. 

 Modul de structurare a lucrării. 

 Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 

 Corespunderea modului de redactare cu cerinţele ghidului 
instituţiei. 

Argumentare scrisă  Corespunderea formulărilor temei. 

 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în corespundere cu 
tezele puse în discuţie. 

 Apelarea la propria experienţă în argumentarea tezelor puse în 
discuţie. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea normelor 
literare. 
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Produse pentru 
elaborare 

Criterii de evaluare a produselor 

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. 

Prezentare  

PowerPoint 

 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 grafice şi imagini şi conţinutul teoretic. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale elementelor 
grafice şi imaginilor. 

Investigaţia  Definirea şi înţelegerea  problemei investigate. 

 Folosirea diverselor procedee pentru obţinerea datelor necesare. 

 Colectarea şi organizarea datelor obţinute. 

 Formularea şi verificarea ipotezei cu privire la problema luată în 
studiu. 

 Alegerea şi descrierea metodelor folosite pentru investigaţie. 

 Prezentarea metodelor de laborator în ordinea în care au  fost 
utilizate. 

 Descrierea observaţiilor. 

 Realizarea de desene, tabele. 

 Selectarea şi oportunitatea surselor bibliografice. 

 Rezumarea celor constante într-o concluzie exprimată succint.  

Harta noţională  Punerea în evidenţă a subiectului general. 

 Elaborarea corectă a tabelei/schemei, de la noţiunile de bază spre 
cele specifice domeniului. 

 Organizarea corectă a informaţiei despre subiectul solicitat. 

 Corectitudinea logică a formulărilor. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Originalitatea expunerii noţiunilor subiectului propus. 

Rezumat scris  Expunerea tematicii lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul lucrării 
supuse rezumării. 

 Textul rezumatului este concis şi structurat logic. 

 Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 

 Fidelitatea: înţelegerea esenţialului şi reproducerea lui, nu trebuie 
să existe contrasens. 

 Coerenţa: rezumatul are o unitate şi un sens evident, lizibile pentru 
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Produse pentru 
elaborare 

Criterii de evaluare a produselor 

cei care nu cunosc textul sursă. 

 progresia logică: înlănţuirea ideilor, prezentarea argumentelor sunt 
clare şi evidente. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: ¼ din textul 
iniţial. 

 Text format citeţ, lizibil, plasare clară în pagină. 

Studiul 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. 

 Punerea  în evidenţă a subiectului, problematicii şi  formularea. 

 Completitudinea informaţiei şi coerenţa între subiect şi 
documentele studiate. 

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

 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 

 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

Fişă de lucru  Corectitudinea terminologiei utilizate. 

 Veridicitatea  datelor expuse. 

 Completitudinea  interpretării informaţiilor. 

 Respectarea normelor prestabilite la completare. 

 Productivitatea.  

 Complexitatea formulării concluziilor. 

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. Investigaţie  Relevanţa. 

 Definirea şi înţelegerea  problemei investigate. 

 Veridicitatea. 

 Corectitudinea. 

 Completitudinea. 

 Respectarea codului deontologic. 

2. Schemă analizată a 
diverselor utilaje 
specifice finisării 
textilelor 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat. 

 Corectitudinea  ipotezei. 

 Utilizarea corectă a mijloacelor de exprimare. 

 Specificarea corectă a părţilor componente a utilajului. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

 Descrierea corectă a principiului de funcţionare a 

utilajului. 

 Aprecierea critică, judecata personală a elevului. 

 Argumentarea corectă a teoriilor analizate. 

3. Fişe de lucru ce includ 
selectarea coloranţilor 

 Corectitudinea  formulării  sarcinii stabilite. 

 Corectitudinea  selectării coloranţilor în corespundere 

cu proprietăţile materialelor textile ce urmează a fi 

supuse vopsirii.  

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Creativitatea modului de structurare în fişă. 

 Corespunderea fişelor cu cerinţele tehnice. 

 Respectarea  termenilor de elaborare. 

4. Fişa de observaţii  Relevanţa  sarcinii studiate. 

 Corectitudinea datelor. 

 Completitudinea  interpretării informaţiilor. 

 Respectarea termenilor de realizare . 

 Interpretarea rezultatelor. 

 Veridicitatea informaţiilor. 

 Capacitatea de analiză şi sinteză. 

 Originalitatea  formulării şi a realizării. 

X.  Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Sălile pentru realizarea prelegerilor la „Tehnologia finisării textilelor” trebuie să corespundă 

Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena instituțiilor de învățământ 

secundar profesional” (Hotărârea nr. 23 din 29.12.2005).  Orele pot fi realizate în cabinete de 

studiu al disciplinelor de specialitate, suprafața cabinetului trebuie să fie – în  dependenţă de 

numărul de elevi.  

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 

mobilierul să asigure o ţinută corectă elevilor.  
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Cerințe față de sălile de curs 

Pentru orele teoretice  Tablă, proiector şi ecran pentru derularea prezentărilor. 

 Planşe care permit ilustrarea materialului predat. 

 Fişe şi scheme 

Pentru orele de laborator  Fişe de lucru 

 Scheme 

XI. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile  

1.  E. Bucurenci, I. Bucurenci, Utilajul şi  finisării 
produselor textile, Editura didactică şi 
pedagogică, Bucureşti 1985 

 

profesor 

 

1 

2. E. Bucurenci, I. Bucurenci, Utilajul şi tehnologia 
meseriei – finisor produse textile, Editura 
didactică şi pedagogică, Bucureşti 1989 

 

bibliotecă 6 

3. E. Bucurenci, I. Bucurenci, Finisarea produselor 
textile, Editura didactică şi pedagogică, 
Bucureşti 1962 

profesor 1 

6. http://www.scritub.com internet  

7. 
http://www.tex.tuiasi.ro internet  

8 
www.preferatele.com internet  

 


