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I. Preliminarii 

Filatura şi ţesătoria reprezintă cele mai importante ramuri ale industriei textile, care au cunos-

cut în ultimii ani o retehnologizare impetuoasă prin dotarea cu utilaje de ultimă generaţie, care 

necesită o intervenţie mai mică a muncitorului în procesul de funcţionare a lor, dar cu un nivel 

sporit de cunoştinţe şi abilităţi în ceea ce priveşte automatizarea acestora.  

Formarea profesională a elevilor are două mari componente: 

- Acumularea cunoştinţelor teoretice pe care se bazează acţiunea profesională; 

- Dezvoltarea abilităţilor practice specifice specialităţii „Filatură şi ţesătorie” şi aplicarea 

cunoştinţelor teoretice.  

Cele două componente presupun, în mod obligatoriu, legătura studiului teoretic cu disponibili-

tatea pentru aplicarea cunoştinţelor în practică. 

Practica de inițiere în specialitate, prevăzută în planul de învăţământ este obligatorie, consti-

tuind o condiţie de promovare la anul următor de studii şi va fi desfăşurată în domeniul ţesăto-

riei (pregătirea firelor pentru ţesere). Scopul principal al acestui stagiu de practică este dobân-

direa de către elevi a abilităţilor practice printr-o implicare directă, alături de specialiştii din 

domeniul ţesătoriei. 

Pentru studierea acestui modul, este necesară studierea prealabilă a următoarelor unități de 

curs: 

F.01.O.010 Desen tehnic. 

F.02.O.011 Studiul materialelor. 

S.02.O.019 Pregătirea firelor pentru ţesere. 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Practica de inițiere în specialitate prezintă etapa de pregătire a materiei prime către procesul 

de ţesere, care este un aspect deosebit de important cu impact major asupra calităţii produse-

lor realizate, deoarece este etapa în care se iau decizii care vor influența parametrii tehnici şi 

designul produselor ţesute, precum şi domeniul de utilizare a lor. Stagiul de practică în cauză 

contribuie la formarea competențelor profesionale ale tehnicianului în industria textilă necesa-

re pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de lucru, stabilite în calificarea profesională: 

 Examinarea modalităţilor de verificare a calităţii firelor prin diverse încercări de labora-

tor; 

 Urmărirea şi respectarea succesiunii operaţiilor pregătitoare pentru  procesul de ţesere, 

în funcţie de materia primă existentă şi produsul ce trebuie obţinut; 

 Observarea principiilor de funcţionare a utilajului tehnologic din secţia de pregătire; 

 Monitorizarea funcţionalităţii locului de muncă, prin aprovizionarea maşinilor cu forma-

tele necesare cu fire; 

 Implicarea în faza de alimentare a maşinilor de urzit;  

 Urmărirea procesului de năvădire a firelor de urzeală. 
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III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

1.  Acumularea de cunoştinţe specifice domeniului ţesătoriei, prin plasarea lor în situaţii 

reale de muncă; 

2.  Creşterea motivaţiei pentru profesia aleasă, printr-o mai bună cunoaştere a acesteia 

în context real de muncă; 

- Pregătirea elevilor  pentru încadrarea în câmpul muncii, prin acumularea de experi-

enţă practică în domeniul vizat; 

- Formarea de competenţe privind relaţiile interumane în procesul de muncă (spirit de 

echipă, abilităţi de comunicare şi relaţionare, conştientizarea importanţei calităţii 

muncii). 

IV. Administrarea stagiului de practică 
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V. Descrierea procesului de desfășurare a stagiului de practică 

Activități / Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalități de evaluare Durata de realizare 

Instructaj despre tehnica securității la  executarea lucrărilor 
din secţia de pregătire pentru ţesere.  

Familiarizarea cu activitatea întreprinderii. 

1. Fişe de documentare 

2. Rezumat scris 
Comunicare 6 

        

Determinarea proprietăţilor fizico-mecanice ale firelor. 

1. Fişe  

2. Cărţile tehnice 

3. Mostre de fire 

Prezentarea rezultatelor 

Analiza cărţilor tehnice 

Descrierea produsului 
12 

Organizarea locului de muncă pentru realizarea lucrărilor la 
diverse utilaje din secţia de pregătire. 1.   Fişe de observare 

Prezentarea fişelor 

Prezentarea Agendei formării 

profesionale 

6 

Lucrul la utilajul de bobinat 

-  executarea corectă a nodurilor cu dozare de timp, 

-  alimentarea maşinilor cu ţevi, 

-  legarea capetelor de fire, 

-  urmărirea principiului de funcţionare a utilajului tehnologic, 

-  schimbarea bobinelor,  

-  curăţirea organelor lucrătoare de praf şi scamă, 

- colectarea separată a deşeurilor de la bobinare. 

1.  Nodul ţesătorului 

2.  Bobine cilindrice cu fir 

3.  Fişă de documentare  

4.  Tabele  

Demonstrarea produsului 

Prezentarea Agendei formării 

profesionale 

Argumentarea fişelor şi tabelelor 

18 

Lucrul la utilajul de reunit şi răsucit 

-  înnodarea capetelor de fire,  

-  alimentarea maşinilor de reunit şi răsucit cu bobine, 

- urmărirea principiului de funcţionare, 

1.  Nodul ţesătorului 

2.  Bobine tronconice cu fir 

3.  Fire de efect 

4.  Fişă de analiză 

Demonstrarea produsului 

Prezentarea Agendei formării 

profesionale 

Argumentarea fişelor   

18 
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Activități / Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalități de evaluare Durata de realizare 

-  schimbarea bobinelor, 

- curăţirea organelor lucrătoare de praf şi scamă, 

- colectarea separată a deşeurilor de la răsucire. 

Lucrul la utilajul de urzire 

-  înnodarea capetelor de fire,  

-  alimentarea rastelului maşinii de urzit cu bobine,  

-  monitorizarea organelor de semnalizare a defecţiunilor 
aparente,   

- tragerea firelor de urzeală prin spată, 

- urmărirea principiului de funcţionare a maşinii de urzit, 

 - colectarea separată a deşeurilor de la urzire. 

1.  Nodul ţesătorului 

2.  Suluri de urzeală 

3.  Fişă de documentare 

4.  Tabele 

Demonstrarea produsului 

Prezentarea Agendei formării 

profesionale 

Argumentarea fişelor şi tabelelor 

18 

Lucrul la maşinile de încleiat 

-  observarea modului de preparare a pastelor de apret, 

-  înnodarea capetelor de fire,  

       -  alimentarea rastelului maşinii de încleiat, 

 -  urmărirea principiului de funcţionare a maşinii de încleiat, 

 -  monitorizarea regimului de uscare, 

 -  colectarea separată a deşeurilor de la încleiere. 

1.  Nodul ţesătorului 

2. Reţete de încleiere 

3.  Fişe  

4.  Tabele 

 

 

 

Demonstrarea produsului 

Prezentarea Agendei formării 

profesionale 

Argumentarea fişelor şi tabelelor 

18 

Executarea procesului de năvădire 

-  pregătirea ustensilelor necesare,  

-  selectarea firelor de urzeală conform parametrilor tehnici a 

produselor ţesute, 

-  selectarea lamelelor şi cocleţilor în funcţie de fineţea firelor, 

-  tragerea firelor de urzeală prin lamele, cocleţi şi căsuţele 

1.  Nodul ţesătorului 

2.  Fişă de analiză 

3.  Stocuri de deşeuri  

Prezentarea Agendei formării 

profesionale 

Argumentarea fişelor  

24 
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Activități / Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalități de evaluare Durata de realizare 

spetei, 

- înnodarea capetelor de fire ale urzelii vechi cu ale celei noi,  

- colectarea separată a deşeurilor de la năvădire. 

Lucrul la maşinile de canetat 

-  alimentarea maşinilor cu bobine, 

-  eliminarea ruperilor de fire, 

-  înfăşurarea firului pe piciorul canetei, 

-  schimbarea canetelor pline cu suporturi goale, 

-  urmărirea principiului de funcţionare maşinilor de canetat, 

-  curăţirea maşinii la schimbarea partizii de fire, 

 -  colectarea separată a deşeurilor de la canetare. 

1.  Nodul ţesătorului 

2.  Canete cu fire de bătătură 

3.  Fişe  

4.  Tabele 

 

 

 

Demonstrarea produsului 

Prezentarea Agendei formării 

profesionale 

Argumentarea fişelor şi tabelelor 

12 

Operarea cu utilajele tehnologice utilizate la pregătirea fire-
lor de urzeală şi bătătură pentru ţesere. 

-  participarea la deservirea utilajului tehnologic,  

-  citirea şi schiţarea schemelor tehnologice ale maşinilor,   

-  descrierea  principiilor de funcţionare conform schemelor 
tehnologice, 

-  prezentarea caracteristicilor tehnice ale utilajului tehnologic. 

 

1.  Schemă desenată 

2.  Tabel completat 

3.  Rezumat scris pentru raport 

 

Argumentarea schemelor şi tabe-

lelor 

Prezentarea rezumatului 

Prezentarea Agendei formării 

profesionale 

 

12 

Sistematizarea materialului şi întocmirea raportului 
- Elaborarea raportului conform conţinutului curriculumului, 

rezumatelor, tabelelor. 

1. Raport elaborat 

Prezentarea Agendei formării 

profesionale 

Prezentarea avizelor conducători-

lor de practică 

 Susținerea publică a raportului 

6 

TOTAL 150 
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VI. Sugestii metodologice 

Practica de iniţiere în specialitate se organizează la întreprinderile de profil, conform contrac-

telor încheiate. 

Atât cadrele didactice desemnate responsabili de la instituția de învățământ, cât și conducăto-

rul de la întreprindere au o implicare responsabilă în activitatea practică a elevilor. Astfel, folo-

sirea unor metode didactice adecvate în perioada practicii de iniţiere în specialitate, vor permi-

te un grad de independenţă şi oportunităţi de a lua anumite decizii individuale, fapt care va 

favoriza dezvoltarea abilităţilor practice. 

Elevii sunt informaţi despre secţiile de producere din cadrul întreprinderilor unde îşi vor desfă-

şura activităţile practice, precum şi despre curriculum, sarcinile pe perioada practicii, conţinu-

tul raportului şi modalităţile de evaluare. Perioada calendaristică a practicii se stabileşte în aşa 

mod, ca elevii să participe la monitorizarea proceselor tehnologice pentru secţia sau sectorul 

concret al întreprinderii şi implicarea lor în deservirea utilajului tehnologic sub supravegherea 

conducătorilor de practică şi personalul de deservire a maşinilor. 

Elevii se prezintă la serviciul de personal al întreprinderii în ziua stabilită conform ordinului, 

prezentând extrasul din ordinul de repartizare la stagiul de practică la unitatea economică şi 

Agenda formării profesionale. Conducătorul de practică, desemnat de unitatea economică, 

repartizează elevii la locurile de practică din cadrul sectorului respectiv prevăzut de curriculum. 

Pe tot parcursul practicii, elevii îndeplinesc programul de activitate a întreprinderii şi sarcinile 

de lucru primite de la conducător, completează zilnic Agenda formării profesionale, iar spre 

final întocmesc raportul practicii, care constă din partea textuală privind activitatea întreprin-

derii, conform programului. Raportul va cuprinde de asemenea şi o relatare despre activitatea 

personală pe parcursul practicii. 

Nota la practică, constituie media notelor de la aprecierea susţinerii raportului practicii, de 

către comisia de evaluare de la instituţia de învăţământ, nota raportului în baza criteriilor sta-

bilite şi nota conducătorului de practică de la întreprindere. 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

Practica de iniţiere în specialitate se evaluează conform Regulamentului de organizare şi eva-

luare a stagiilor practice, şi specificului specialităţii „Filatură şi ţesătorie”. 

Practica de iniţiere în specialitate se finalizează cu prezentarea și susținerea de către elevi a 

rapoartelor, referitoare la lucrul îndeplinit, în faţa unei comisii.  

În instituție se elaborează un orar preventiv de prezentare și susținere a rapoartelor. Până la 

susținerea practicii au loc următoarele activități 

 Rapoartele se prezintă de către fiecare elev la data stabilită în orar. 

 După înregistrare, raportul este înaintat spre verificare profesorului conducător de 

practică. 

 Pentru verificare se oferă două zile. În acest timp elevul se consultă cu profesorul 
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evaluator, în caz de necesitate. 

 După ce raportul a fost verificat se întoarce elevului, pentru a se pregăti de susţinere. 

 În ziua susţinerii, elevul se prezintă obligatoriu cu raportul verificat. 

Prezentarea și susținerea raportului practicii este unul din elementele importante ale evaluării. 

Nota obţinută de către elev reprezintă atât rezultatul evaluării raportului de către cadrul didac-

tic conducător de practică, cât şi rezultatul evaluării comisiei, în urma prezentării şi susţinerii 

de către elev. 

Criteriile de evaluare a practicii de iniţiere în specialitate sunt examinate la catedra de speciali-

tate. La evaluare se va ține cont de originalitatea, rigoarea argumentaţiei, relevanţa şi corecti-

tudinea informaţiei, calitatea exprimării, modul de prezentare.  

Pentru susţinerea raportului, elevul are la dispoziţie 7-10 minute. Elevul va trebui să prezinte, 

pe scurt, rezultatele practicii realizate. Este necesar să scoată în evidenţă ceea ce este esenţial 

din activitatea practică, utilitatea practicii, abilitățile și competențele formate. 

VIII.  Cerințe faţă de locul de practică 

Practica se va desfășura la întreprinderile: 

„Covoare-Ungheni” S.A. Ungheni; 

„Floare-Carpet” S.A. Chişinău. 

Lista orientativă a instituţiilor şi întreprinderilor cu care sunt încheiate / se intenţionează înche-

ierea contractelor de desfăşurare a practicii: 

„Covoare-Ungheni” S.A. Ungheni; 

„Floare-Carpet” S.A. Chişinău; 

Lista orientativă a locurilor de muncă/posturilor la care se va desfăşura practica 

Nr. 
crt. 

Locul de muncă/postul Cerinţe faţă de  locul de muncă /postul propus 
practicantului 

1. Laboratorul  fizico-mecanic  al în-
treprinderii 

 În laborator trebuie să fie asigurată ilu-
minarea naturală şi artificială, asigurându-se o 
vizibilitate cât mai bună. De asemenea în labora-
tor sunt asigurate condițiile favorabile a micro-
climatului şi ventilarea naturală. 

 Laboratorul trebuie să fie dotat cu medi-
camente şi substanțe de prim ajutor medical. 

 Laboratorul trebuie să fie dotat cu: apa-
rate de măsură şi control în bună stare de func-
ţionare, mostre de fire, tipuri de standarde spe-
cifice domeniului textil, materiale didactice ne-
cesare (documentație tehnică, fişe tehnologice), 
vestiar. 
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Nr. 
crt. 

Locul de muncă/postul Cerinţe faţă de  locul de muncă /postul propus 
practicantului 

2. Utilajul tehnologic din secţia de 
pregătire a firelor pentru ţesere 

În general, în cadrul unei întreprinderi textile 
trebuie să se acorde o atenţie deosebită condiţii-
lor de muncă care includ în sine măsuri din tim-
pul exploatării ce privesc: instalaţiile, utilajele şi 
forţa de muncă. 

 În privinţa instalaţiilor sunt obligatorii:  
- izolarea ţevilor cu abur,  
- izolarea în încăperi speciale a substanţelor toxi-
ce şi corozive,  
- punerea la pământ a tuturor instalaţiilor elec-
trice de forţă. 

 În privinţa utilajelor se impun:  
- acoperirea tuturor locurilor periculoase, 
- instalarea plaselor laterale pentru reţinerea 
eventualelor piese desprinse,  
- fixarea corespunzătoare a utilajelor de planşeu. 

 În privinţa forţelor de muncă şi organiza-
rea locului de muncă sunt obligatorii:  

- instruirea temeinică a elevilor cu regulile 
tehnicii securităţii şi protecţiei muncii, 

- folosirea echipamentului  corespunzător 
locului de muncă, 

- curăţirea perfectă a locului de muncă, 
evitând aruncarea apei şi uleiului pe jos, ceea ce 
poate provoca alunecări, 

- existenţa mijloacelor de stingere a in-
cendiilor. 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 

Locul în care poate 
fi consultată/ acce-

sată/ procurată 
resursa 

Numărul de 
exemplare dis-

ponibile 

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

 
Bibliotecă 

 
Internet 

 
1 
 

2. 
Liuţe Dumitru, „Procese şi maşini pentru pre-
lucrarea firelor”, Vol. 2, Editura TEHNICĂ, 
Bucureşti 1992.  

Profesor 1 

3. 

Lupaşcu Romiţa Ţîglea, Marinescu Iuliana, 
Bunaciu Carmen, Manual pentru şcoala de 
arte şi meserii, calificarea profesională: Lucră-
tor în filatură – ţesătorie   OSCAR PRINT, Bu-
cureşti, 2006. 

Profesor 1 
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Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 

Locul în care poate 
fi consultată/ acce-

sată/ procurată 
resursa 

Numărul de 
exemplare dis-

ponibile 

4. 
Spanţu Cornelia, „Tehnologii Textile”, 
PREUNIVERSITARIA, Bucureşti,  2002. 

Bibliotecă 10 

5. 
Spanţu Cornelia, „Proiectarea Produselor 
Textile”, Mistral Info Media, Bucureşti,  2007. 

Bibliotecă 4 

6. 
Ştefănescu Ioan C., Marchiş Aurel şi alţii, „Pro-
iectarea ţesătoriilor”, Editura Tehnică, Bucu-
reşti, 1969. 

Profesor 1 

7. 

Calificarea profesională, Tehnician în industria 
textilă, Titlul calificării profesionale, cores-
punde Clasificatorului Ocupaţiilor din Repu-
blica Moldova (CORM 006-14) 

www.edu.gov.md 

Profesor 
Internet  

1 

 

 


