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I. Preliminarii 

Filatura este unitatea industrială care se ocupă cu transformarea materiei prime (fibrele) în 

produs finit (firul). Pentru ca acestea să corespundă cerințelor consumatorilor, la fel ca și în 

alte domenii din sectorul industrial, materia primă necesită o pregătire prealabilă care va con-

tribui la creșterea considerabilă a calității finale a sortimentelor de fire.  

Tehnicile de transformare a fibrelor în fire au cunoscut o dezvoltarea accentuată  în strânsă 

legătură cu evoluția tehnicii, iar ulterior s-au perfecționat și tehnologiile de prelucrare a diver-

selor materii prime. 

„Practica de specialitate II” are rolul de a familiariza elevii cu acțiunile reale din domeniul in-

dustriei textile, precum și de a facilita documentarea acestora cu strategiile de dezvoltare ale 

sectorului de pregătire pentru cardare. 

În cadrul practicii, elevii dau dovadă de o pregătire tehnică teoretică și practică ce vizează pro-

cesul de pregătire a fibrelor textile pentru filarea propriu-zisă.  Acest stagiu de practică este 

prevăzut în planul de învăţământ, fiind obligatoriu – constituie o condiţie de promovare la ur-

mătorul an de studii şi va fi promovată în domeniul filaturii. Durata acestui stagiu de practică 

este de 60 de ore şi va fi promovat în semestrul VI al anului trei de studiu. 

„Practica de specialitate II” reprezintă stagiul de practică în cadrul căruia elevii aplică cunoș-

tințele și abilitățile achiziționate la următoarele unități de curs: 

S.03.O.020 Filatura de bumbac; 

S.05.O.024 Filatura de lână; 

S.06.O.026 Filatura de mătase și fibre liberiene. 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

„Practica de specialitate II” are drept scop aprofundarea cunoștințelor teoretice prin studiul și 

cunoașterea modalităților de aplicare ale acestora în activitățile de producție și dezvoltare a 

abilităților practice, desfăşurându-se în întreprinderile avansate din domeniul textil. Sarcinile 

puse în fața elevilor practicanți în cadrul acestui stagiu de practică prezintă un grad înalt de 

complexitate și vizează mai multe aspecte specifice activității în cadrul unei întreprinderi indus-

triale de profil. Acțiunile practice pe care le vor realiza vor contribui direct la formarea și dez-

voltarea abilităților profesionale atât de necesare pentru viitorii specialiști.  

Un alt scop al practicii de specialitate II constă în extinderea, aprofundarea și integrarea cunoș-

tințelor și capacităților de înțelegere și soluționare a problemelor atât în domeniul de studii 

realizat, cât și în împrejurări noi sau necunoscute.   

Datorită faptului că utilajele tehnologice se lansează pe piață cu performanțe din ce în ce mai 

ridicate în condițiile asigurării calității cerute de consumatori, viitorii specialiști trebuie să cu-

noască aceste aspecte și să fie mereu la curent cu inovațiile din domeniul textil.  

Stagiul de practică în cauză contribuie la formarea competențelor profesionale ale tehnicianu-

lui în industria textilă, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de lucru stabilite în 

calificarea profesională. 
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III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

1. Respectarea normelor tehnicii securității. 

2. Acumularea de cunoştinţe cuprinse în activităţile specifice domeniului filaturii în care 

elevii îşi desfăşoară practica, prin plasarea lor în situaţii reale de muncă. 

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

context real de muncă. 

4. Pregătirea elevilor  pentru încadrarea în câmpul muncii, prin acumularea de experienţă 

practică în domeniul vizat. 

5. Încadrarea elevilor în etapa de pregătire pentru cardare, prin diverse activităţi la locul 

de muncă al filatorului. 

6. 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 

Instrucţiuni privind tehnica securității la executarea lucrărilor 

din filatură.  

- aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; 

- aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. 

Familiarizarea cu activitatea secţiilor de producere din filatură. 

Organizarea locului de muncă pentru realizarea lucrărilor la uti-

lajele din secţia de pregătire pentru cardare. 

- identificarea priorităţilor şi a etapelor de lucru; 

- identificare resurselor (unelte, ustensile, echipament special), fi-

şelor necesare desfăşurării activităţilor. 

1. Fişe de documentare 

2. Rezumat scris 

3. Fişe de observare 

4. Plan de acţiuni 

Comunicare. 

Prezentarea Agendei for-

mării profesionale. 

Argumentarea fişelor şi 

planului de acţiuni. 

6 

Identificarea materialului fibros și analiza proprietăților fizico - 

mecanice ale fibrelor. 

- selectarea și identificarea fibrelor după proprietățile fizice: cu-

loare, luciu, conținut de impurități; 

- pregătirea echipamentelor pentru efectuarea corectă a deter-

minărilor; 

- determinarea proprietăților fizico-mecanice ale fibrelor, utili-

zând echipamentele speciale (balanță, riglă, dinamometru, etc.). 

1.   Tabele 

2.   Fişe de observare 

3.   Plan de acţiuni 

 

Determinarea proprietăţi-

lor.  

Prezentarea tabelelor,  

fişelor şi a planului de acţi-

uni. 

Prezentarea Agendei for-

mării profesionale. 

12 

      Sortarea lânii și destrămarea/curăţirea materialului fibros prin 

procedee mecanice. 

- sortarea  lânurilor conform:  lungimii, culorii, ondulaţiilor, conți-

nutului de impurități etc.; 

- selectarea utilajului tehnologic  în conformitate cu materia pri-

mă ce urmează a fi prelucrată (lână sau acril); 

 

 

1.  Fişe de documentare 

2.  Plan de acţiuni 

3.  Fişe de observare 

Prezentarea fişelor şi pla-

nului de acţiuni. 

Prezentarea Agendei for-

mării profesionale. 

6 
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Activități / Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalități de evaluare Durata de realizare 

- precizarea rolului și importanței realizării operației de destrăma-

re/desfoiere; 

-    verificarea stării tehnice a utilajului; 

-  identificarea organelor de lucru ale mașinilor de desfacere și 

scuturare a lânii; 

-  colectarea  separată a deşeurilor şi asigurarea curăţeniei. 

 

Spălarea, umplerea și vopsirea materiei prime. 

- selectarea procedeului de spălare optim în conformitate cu na-

tura materiei prime și a gradului de impurități; 

- stabilirea regimului de spălare și selectarea detergenților nece-

sari;  

- urmărirea procesului de spălare în conformitate cu regimul de 

spălare; 

- verificarea parametrilor de lucru ai utilajului de spălat şi vopsit; 

- pregătirea flotei de vopsire conform reţetei; 

- verificarea PH-ului apei cu hârtie indicator; 

- umplerea instalației de vopsit; 

- identificarea organelor  de lucru ale mașinilor de vopsit; 

- respectarea regimurilor specifice de vopsire ale fibrelor de lână 

și ale fibrelor de acril. 

1.    Plan de acţiuni 

2.   Tabele 

3.   Fişe de observare 

 

 

Demonstrarea produsului. 

Prezentarea planului de 

acţiuni, a tabelelor şi a 

fişei. 

Prezentarea Agendei for-

mării profesionale. 

12 

Centrifugarea și uscarea lânii. 

-  asigurarea funcţionalității locului de muncă; 

- verificarea stării de funcționare ale centrifugilor şi mașinilor de 

uscat şi încălzirea maşinilor cu aburi până la temperatura necesa-

ră; 

-    selectarea regimurilor de uscare pentru diverse materii prime; 

 

 

1. Plan de acţiuni 

2. Fişe de documentare 

3. Fişe de observare 

Demonstrarea produsului 

Prezentarea planului de 

acţiuni şi a fişelor. 

Prezentarea Agendei for-

mării profesionale. 

12 
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Activități / Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalități de evaluare Durata de realizare 

-  urmărirea procesului de uscare conform regimului stabilit şi ve-
rifică temperatura în camerele de uscare; 

-    verificarea umidităţii materialului fibros după uscare;  
-  identificarea organelor de lucru ale utilajului de stoarcere şi us-

care; 

- conștientizarea principiilor de funcționare a utilajului tehnolo-

gic; 

-    precizarea caracteristicilor tehnice ale mașinilor de uscat. 

 

 

 

 

Amestecarea şi uleierea materialului fibros. 

-     asigurarea funcţionalității locului de muncă; 

- asigurarea formării amestecurilor conform cotelor de participa-

re a componenţilor; 

-     verificarea stării de funcționare ale mașinilor de amestecat; 

      -     efectuarea mostrelor preliminare; 
-     asigurarea calităţii realizării operației de amestecare; 

-  reglarea robinetului sistemei de emulsionare şi urmăreşte func-

ţionarea ei. 

1. Plan de acţiuni 

2. Fişe de observare 

3. Reţete de amestec 

4. Mostre de amestec 

 

Prezentarea  planului de 

acţiuni. 

Argumentarea fişei. Pre-

zentarea Agendei formării 

profesionale. 

 Demonstrarea reţetelor şi 

mostrelor. 

 

6 

Sistematizarea materialului şi întocmirea raportului. 
 
Elaborarea raportului conform conţinutului curriculumului, re-
zumatelor, tabelelor. 

1. Raport întocmit 

Prezentarea Agendei for-

mării profesionale. 

Prezentarea avizelor con-

ducătorilor de practică. 

Susținerea publică a rapor-

tului. 

6 

TOTAL 60 
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VI. Sugestii metodologice 

„Practica de specialitate II” se organizează la întreprinderile de profil, conform contractelor 

încheiate. Atât cadrele didactice desemnate responsabili de instituția de învățământ, cât și 

conducătorul de la întreprindere au o implicare responsabilă în activitatea practică a elevilor. 

Astfel, folosirea unor metode didactice adecvate în perioada practicii de iniţiere în specialitate, 

vor permite un grad de independenţă şi oportunităţi de a lua anumite decizii individuale, 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, încât elevii să participe la monitorizarea proceselor tehnologice pentru secţia sau secto-

rul concret al întreprinderii şi implicarea lor în deservirea utilajului tehnologic sub supraveghe-

rea conducătorilor de practică şi personalului de deservire a maşinilor. 

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

zentând 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, 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 specialitate II” se evaluează conform Regulamentului de organizare şi evaluare a 

stagiilor practice şi specificului specialităţii „Filatură şi ţesătorie”. 

„Practica de specialitate II” se finalizează cu prezentarea și susținerea de către elevi a rapoar-

telor, 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 

evaluator, în caz de necesitate; 

 După ce raportul a fost verificat, se întoarce elevului, pentru a se pregăti de susţinere; 
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 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 specialitate II sunt examinate la catedra de specialitate. La 

evaluare se va ține cont de originalitatea, rigoarea argumentaţiei, relevanţa şi corectitudinea 

informaţiei, calitatea exprimării, corectitudinea, 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 de specialitate II” se va desfășura la întreprinderile: 

„Filatura-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: 

„Filatura-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 practi-
cantului 

1. 
Laboratorul  fizico-mecanic  
al întreprinderii 

 În laborator trebuie să fie o iluminare naturală şi 
artificială, asigurându-se o vizibilitate cât mai bună. De 
asemenea, în laborator sunt asigurate condițiile favorabi-
le a microclimatului şi ventilarea naturală. 

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

 Laboratorul trebuie să fie dotat cu: aparate de 
măsură şi control în bună stare de funcţionare, mostre 
de fibre, tipuri de standarde specifice domeniului textil, 
materiale didactice necesare (documentație tehnică, fişe 
tehnologice), vestiar. 

2. 

 

 

 

Utilajul tehnologic din sec-
torul de pregătire pentru 
cardare  

 

 
 

În general în cadrul unei întreprinderi textile trebuie 
să se acorde o atenţie deosebită condiţiilor de muncă 
care includ în sine măsuri din timpul exploatării ce pri-
vesc: instalaţiile, utilajele şi forţa de muncă. 

 În privinţa instalaţiilor sunt obligatorii:  
-      izolarea ţevilor cu abur,  
-   izolarea în încăperi speciale a substanţelor toxice şi 
corozive,  
-    punerea la pământ a tuturor instalaţiilor electrice de 
forţă. 
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Nr. 
crt. 

Locul de muncă/postul Cerinţe faţă de  locul de muncă /postul propus practi-
cantului 

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

 În privinţa forţelor de muncă şi organizarea locu-
lui de muncă sunt obligatorii:  
- instruirea temeinică a elevilor cu regulile tehnicii secu-
rităţii şi protecţiei muncii, 
- folosirea echipamentului  corespunzător locului de 
muncă, 
- curăţirea perfectă a locului de muncă, evitând arunca-
rea apei şi uleiului pe jos, ceea ce poate provoca alune-
cări, 
-  existenţa mijloacelor de stingere a incendiilor. 

 
IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 

Locul în care poate 
fi consultată/ ac-
cesată/ procurată 

resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. 
Asociaţia generală a inginerilor din România, socie-
tatea inginerilor textilişti din România, Manualul 
inginerului textilist, Vol. IV, AGIR, 2003. 

Bibliotecă 
 

Internet 
1 

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

Profesor  1 

3. 
Cioară I., Tehnologii de ţesere, Vol. II 
PERFORMANTICA, Iaşi 2011. 

Profesor  1 

4. 
Macovei M. Tehnologia țesătoriei – Editura DIDAC-
TICĂ ȘI PEDAGOGICĂ, București 1969. 

Profesor  1 

5. 
Liuţe Dumitru, Procese şi maşini pentru prelucrarea 
firelor. Vol. 2, Editura TEHNICĂ, Bucureşti 1992.  

Profesor 1 

6. 
Spanţu Cornelia, Tehnologii Textile, 
PREUNIVERSITARIA, Bucureşti,  2002. 

Bibliotecă 10 

7. 
Spanţu Cornelia, Proiectarea Produselor Textile, 
Mistral Info Media, Bucureşti,  2007. 

Bibliotecă 4 

8. 
Ştefănescu Ioan C., Marchiş Aurel şi alţii, Proiectarea 
ţesătoriilor, Editura Tehnică, Bucureşti 1969. 

Profesor 1 

9. 

Calificarea profesională, Tehnician în industria texti-
lă, Titlul calificării profesionale, corespunde Clasifi-
catorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 
006-14). 
www.edu.gov.md 

Profesor 
Internet  

1 

 


