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I. Preliminarii 

„Practica ce anticipează probele de absolvire” are ca scop fundamental dezvoltarea continuă 

a abilităţilor şi competenţelor profesionale în acord cu specificul atribuţiilor şi sarcinilor de 

lucru corespunzătoare calificării profesionale, precum şi documentarea, colectarea materiale-

lor, informaţiei, datelor tehnice din regimurile tehnologice ale întreprinderilor de profil, nece-

sare pentru elaborarea proiectelor de diplomă şi susţinerea lor.  

În urma acestui stagiu de practică elevii dețin deja cunoștințele și abilitățile necesare la un 

nivel destul de înalt, fapt ce le permite să le aplice corect în elaborarea proiectului de diplomă 

precum şi susţinerea  cu succes la proba de absolvire în vederea acordării calificării – tehnician 

în industria textilă. Astfel, absolvenţii vor putea fi integraţi cu uşurinţă în activitățile specifice 

domeniilor filatură şi ţesătorie. 

În cadrul „Practicii ce anticipează probele de absolvire”, elevii dau dovadă de o pregătire teo-

retico-practică ce vizează procesul de obţinere a diverselor sortimente de produse textile (fire, 

ţesături, covoare etc.).  Acest stagiu de practică este prevăzut în planul de învăţământ, fiind 

obligatoriu – constituie o condiţie de finalizare a studiilor şi va fi promovată în domeniul filatu-

rii şi ţesătoriei. Durata acestui stagiu de practică este de 120 de ore şi va fi promovată în se-

mestrul VIII al anului patru de studiu. 

„Practica ce anticipează probele de absolvire” reprezintă stagiul de practică în cadrul căruia 

elevii aplică cunoștințele și abilitățile achiziționate la următoarele unități de curs: 

F.04.O.012 Proiectarea firelor; 

F.07.O.014 Proiectarea proceselor tehnologice; 

S.03.O.020 Filatura de bumbac; 

S.03.O.021 Tehnologia ţesăturilor I; 

S.04.O.023 Tehnologia ţesăturilor II; 

S.05.O.025 Proiectarea ţesăturilor; 

S.05.O.024 Filatura de lână; 

S.07.O.027 Filatura; 

S.08.O.028 Tehnologia ţesăturilor; 

P.02.O.001 Practica de iniţiere în specialitate; 

P.04.O.002 Practica de specialitate I; 

P.06.O.003 Practica de specialitate II; 

P.07.O.004 Practica tehnologică. 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

„Practica ce anticipează probele de absolvire” contribuie la formarea competențelor profesi-

onale ale tehnicianului în industria textilă necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor 

de lucru stabilite în calificarea profesională şi are ca scop aprofundarea cunoștințelor teoretice 

prin studiul și cunoașterea modalităților de aplicare ale acestora în activitățile de producție, 

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 de cercetare, investigaţie 
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şi documentare în cadrul unei întreprinderi industriale de profil. Acțiunile practice pe care le 

vor realiza vor contribui direct la elaborarea proiectelor de diplomă şi la însuşirea  și dezvolta-

rea abilităților profesionale aplicate precum munca în echipă, acumularea experienţei profesi-

onale şi la final de a obţine un loc de muncă permanent în domeniul textil.  

„Practica ce anticipează probele de absolvire”, în comun acord cu celelalte stagii de practică 

din planul de învățământ, oferă elevilor oportunitatea de a se pregăti pentru ulterioara inte-

grare în câmpul muncii, prin familiarizarea lor cu viaţa economică actuală, prin participarea lor 

efectivă la activitatea economică din întreprinderile textile, prin crearea unui sistem eficient de 

comunicare şi relaţionare între aceştia şi potenţialii angajatori. 

III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

1. Respectarea normelor tehnicii securității conform legislaţiei în vigoare. 

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

context real de muncă. 

3. Comunicarea profesională în limbajul specific specialităţii în situaţiile de organizare, 

monitorizare şi executare a proceselor de producere. 

4. Implicarea elevilor în etapele proceselor de filare şi ţesere, prin diverse activităţi la lo-

cul de muncă. 

5. Formarea de competenţe privind relaţiile interumane în procesul de muncă (spirit de 

echipă, abilităţi de comunicare şi relaţionare, conştientizarea importanţei calităţii 

muncii). 

6. Utilizarea cunoştinţelor de bază, metodelor şi instrumentelor adecvate de specialitate 

pentru rezolvarea problemelor profesionale specifice domeniului textil – filatură, ţesă-

torie, finisare. 

7. Aplicarea adecvată a normativelor şi standardelor în vigoare în desfășurarea lucrărilor 

din domeniul textilelor, precum şi în evaluarea calităţii produselor obţinute şi procese-

lor de realizare a lor. 

8. Elaborarea unor proiecte profesionale, utilizând principii şi metode de proiectare din 

domeniul textilelor cu aplicarea Tehnologiilor Informatice şi de Comunicaţii (TIC). 

 

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. 

1. Fişe de documen-
tare 

2. Rezumat scris 

Comunicare. 
Prezentarea Agendei formării pro-
fesionale. 
Argumentarea fişei şi a rezumatului. 

6 
 
 

Organizarea locului de muncă pentru realizarea lucrărilor la utilajele din sec-
toarele de filare şi ţesere. 
- identificarea priorităţilor şi a etapelor de lucru. 
- identificarea resurselor (unelte, ustensile, echipament special), fişelor nece-

sare desfăşurării activităţilor. 

1. Fişe de documen-
tare 

2. Fişe de observare 
3. Plan de acţiuni 
 

Prezentarea Agendei formării pro-
fesionale. 
Argumentarea fişelor şi a planului 
de acţiuni. 

6 

Planificarea şi organizarea proceselor de filare şi ţesere. 
- cercetarea cerinţele pieţii de desfacere a produselor textile. 
- implicarea în vederea identificării furnizorilor de materie primă şi modalităţi-

lor de achiziţionare. 
- analizarea proceselor tehnologice de filare şi ţesere existente la moment. 
- propunerea posibilităţilor de optimizare a proceselor tehnologice. 
- urmărirea  algoritmizării operaţiilor tehnologice de prelucrare. 
- identificarea utilajului necesar conform tehnologiei alese. 
- informarea administraţiei despre neregulile constatate. 

1.   Fișe de observare 
2.   Fişe de documen-

tare 
3.   Plan de acţiuni 
 

Prezentarea  fişelor şi a planului de 
acţiuni. 
Prezentarea Agendei formării pro-
fesionale. 

18 

Stabilirea tehnologiilor de obţinere a produselor textile. 
- implicarea în elaborarea normelor de consum a materiei prime şi produsului finit. 
- schiţarea proceselor tehnologice de producere a firelor şi articolelor ţesute. 
- realizarea controlului calităţii materiei prime şi consumabile la intrarea în 

fabricaţie. 
- monitorizarea parametrilor tehnici la recepţionarea materiei prime şi con-

sumabile necesare pentru producerea firelor şi articolelor ţesute. 
- analizarea mostrelor experimentele şi stabilirea consumului de materie pri-

mă în baza datelor obţinute. 
- aplicarea etichetelor ce conţin datele obţinute în urma analizelor mostrelor 

1.  Plan de acţiuni 
2.  Fişe de documen-

tare 
3.  Fişe de observare 
4.  Scheme grafice 
5.  Fişe de calcul 
 

Prezentarea planului de acţiuni, 
fişelor şi schemelor grafice. 
 
Prezentarea Agendei formării pro-
fesionale. 

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

experimentale. 
- participarea în analiza reclamaţiilor primite de la clienţi. 
- studierea standardelor şi documentelor normative naţionale şi internaţiona-

le despre cerinţe de calitate a produsului finit. 
- participarea la implementarea sistemului calităţii în întreprindere. 
- implicarea în elaborarea şi actualizarea documentelor normative: regimul 

tehnologic, datele tehnice şi consumul de materie primă. 
- identificarea şi înlăturarea neregulilor depistate la procesele de producere. 

Elaborarea planului de filare. 
- precizarea elementelor de bază ale planului de filare. 
- stabilirea principiilor care stau la baza întocmirii unui plan de filare. 
- elaborarea justă a tabelului în conformitate cu tipul procesului de filare. 
- selectarea utilajului tehnologic în dependenţă de succesiunea operaţiilor din 

procesul tehnologic. 
- selectarea fineţii optime ale fibrelor, semifabricatelor şi firelor calculate anterior. 
- stabilirea laminajelor şi dublajelor  semifabricatelor în funcţie de  fineţea 

finală a firului. 
- indicarea torsiunii şi a coeficientului de torsiune a firelor simple şi multiple. 
- selectarea vitezelor de debitare ale maşinilor  din caracteristicile tehnice ale 

acestora. 
- precizarea productivităţii teoretice şi practice calculate anterior ale utilajului 

tehnologic selectat. 
- completarea tabelului cu datele selectate. 

1.   Plan de acţiuni 
2.   Fişe de calcul  
3.   Tabele 
 
 

Prezentarea planului de acţiuni, a 
tabelelor şi a fişelor. 
Prezentarea Agendei formării pro-
fesionale. 

12 

Analize și încercări asupra semifabricatelor şi produselor finite. 
- pregătirea echipamentelor pentru efectuarea corectă a determinărilor.  
- identificarea aparatului/instalației necesare pentru determinarea anumitor 

proprietăți fizico-mecanice ale firelor. 
- determinarea proprietăților fizico - mecanice ale firelor, utilizând echipa-

mentele speciale (balanță, riglă, dinamometru, torsiometru, vârtelnița, mi-
croscop biocular, planiscop, lupă textilă etc.). 

1.  Plan de acţiuni 
2.  Fișe de observare 
3.  Fișe de analize 
4.  Tabele cu calcule 
5.  Mostre de fire, 

semifabricate şi 
produse ţesute 

Prezentarea  planului de acţiuni. 
Argumentarea fişelor și a rezultate-
lor din tabele. 
Prezentarea Agendei formării pro-
fesionale. 
 

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

Selectarea datelor necesare pentru realizarea proiectelor de diplomă. 
- revizuirea proceselor tehnologice existente în filatura şi ţesătorie şi a re-

gimurilor tehnologice ale acestora. 
- selectarea cerințelor tehnice ale materiei prime pentru obţinerea firelor 

şi articolelor ţesute.  
- colectarea datelor obţinute în urma analizelor şi încercărilor de laborator. 
- identificarea parametrilor tehnologici ai utilajelor din sectoarele filaturii, 

ţesătoriei și finisării. 
- determinarea volumului producţiei pentru diferite perioade de timp (oră, 

schimb, lună, an). 
- stabilirea cantității deșeurilor pe fazele procesului de fabricație. 
- observarea modului de amplasare a utilajului tehnologic în secţiile de 

producere pentru schiţarea amplasării utilajelor conform temei proiectu-
lui de diplomă. 

- elaborarea calculelor în vederea determinării suprafeţelor depozitelor de 
materie primă şi produse finite şi subdiviziunilor întreprinderii. 

- monitorizarea activităţii de manipulare, transport şi depozitare în între-
prindere. 

- selectarea  măsurilor de protecţie a muncii  în filatură şi ţesătorie. 
- observarea sistemelor de ventilare şi condiţionare a aerului pentru asigu-

rarea condiţiilor optime de microclimat în subdiviziunile întreprinderii. 
- identificarea modului de alimentare a întreprinderii cu energie electrică. 
- selectarea datelor necesare pentru calculul indicilor tehnico-economici. 

1.  Plan de acţiuni 
2.  Fișe de analiză 
3.  Fişe de observare 
4.  Scheme grafice 
5.  Tabele cu calcule 

 

Prezentarea  planului de acţiuni, și 
a schemelor proceselor tehnologi-
ce. 
Argumentarea fișelor și tabelelor. 
Prezentarea Agendei formării pro-
fesionale. 

30 

Sistematizarea materialului şi întocmirea raportului. 
Elaborarea raportului conform conţinutului curriculumului, rezumatelor, 
tabelelor. 

1. Raport întocmit Prezentarea Agendei formării pro-
fesionale. 
Prezentarea avizelor conducători-
lor de practică. Susținerea publică 
a raportului. 

6 

TOTAL 120 
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VI. Sugestii metodologice 

„Practica ce anticipează probele de absolvire” se organizează la întreprinderile de profil, con-

form 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 tehno-

logice, vor permite un grad de independenţă şi oportunităţi de a lua anumite decizii individua-

le, 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 ce anticipează probele de absolvire” se evaluează conform Regulamentului de orga-

nizare şi evaluare a stagiilor practice şi specificului specialităţii „Filatură şi ţesătorie”. 

„Practica ce anticipează probele de absolvire” 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 cadrului didactic – conducător 

de practică; 

 Pentru verificare se oferă două zile. În acest timp elevul se consultă cu cadrul didactic 

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. 
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Prezentarea și susținerea Raportului practicii este unul din elementele importante ale evaluă-

rii. Nota obţinută de către elev reprezintă atât rezultatul evaluării raportului de către cadrul 

didactic conducător de practică, cât şi rezultatul evaluării comisiei, în urma prezentării şi susţi-

nerii de către elev. 

Criteriile de evaluare a „Practicii ce anticipează probele de absolvire” sunt examinate la cate-

dra de specialitate. La evaluare se va ține cont de originalitatea, rigoarea argumentaţiei, rele-

vanţa 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 ce anticipează probele de absolvire” se va desfășura la întreprinderile: 

„Filatura-Ungheni” S.A. Ungheni; 

„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: 

„Filatura-Ungheni” S.A. Ungheni; 

„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 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-
toarele de producere ale 
filaturii, ţesătoriei și finisă-
rii. 

 

 
 

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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 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 

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

învăţământ, ce pot fi procurate sau accesate de către elevi: 

 

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 

 


