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I.Preliminarii 

Curriculumul la stagiul de practică  - anticipează probele de absolvire și este un document  normativ și 

obligatoriu pentru finalizarea  procesului de formare profesională    postsecuntar nonterțiar  a tehnicienilor de 

,,Modelarea şi tehnologia articolelor din piele și înlocuitori”. Finalizarea studiilor profesionale postsecundare în 

cadrul specialității de ,,Modelarea şi tehnologia articolelor din piele și înlocuitori”.  presupune susținerea 

proiectului de diplomă – proba de evalare finală. Proiectul de diplomă reprezintă o lucrare voluminoasă, 

responsabilă, în care diplomantul (elevul ce elaborează proiectul) va prezenta organizarea tehnologică a 

procesului de fabricare a unui produs de încălțăminte concret. Pentru realizarea acestei lucrări diplomantul 

trebuie să manifeste un șir de calităţi:  

 capacitatea de proiectare creativă, legată de rezolvarea unor probleme de producere în baza unei analize 

tehnico-economice mai mult sau mai puţin aprofundate şi cu luarea în calcul a progresului tehnico-economic.  

 abilitatea de a argumenta şi selecta utilajul tehnologic cel mai eficient într-o situaţie anume şi de a-l poziţiona 

corect. 

  abilitatea de a calcula necesarul de materie primă, precum şi caracteristicile proceselor de bază;  

 abiliatea de a reda laconic esenţa lucrării de diplomă, inclusiv şi la susţinerea proiectului etc 

Practica ce precede  probele de absolvire   se realizează  la anul IV de studii, care se va desfăşura în cadrul 

instituţiei de învăţământ   atît și în cadrul unităților economice cu performanțe în domeniu, respectiv cu condiția 

îndepliniri programului curricular. Practica se va desfăşura pe o perioadă de 4 săptămâni în semestrul  VIII, 

conform graficului stabilit la nivelul unităţii de  învăţământ.  O săptămâna de practica cuprinde 5 zile lucrătoare 

a câte 6 ore academice/ pe zi. În cadrul practicii  fiecare elev  va realiza produsele de încălțăminte conform 

tematicii indicate  în documentarea ce precede  probele de absolvire . 

II. Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională. 

Activitatea profesională în domeniul stagierii ce precede  probele de absolvire   se desfășoară prin 

realizarea diverselor sarcini: elaborarea unui proiect de fabricare; сonceperea și organizarea mijloacelor de 

confecţionare a proiectului; Realizarea obiectului conform proiectului elaborat; evaluarea lucrării realizate. 

Astfel, practica ce anticipează probele de absolvire are ca scop dezvoltarea abilităților până la automatizare în 

realizarea unor sarcini tipice, specifice domeniului, conform calificării dar și acumularea datelor/elaborarea 

proiectului de diplomă, condiție prestabilită în program de formare profesională, pentru participarea cu succes 

la proba de absolvire și acordarea calificării. Prin realizarea proiectului de diplomă se urmărește dezvoltarea 

multilaterală a specialistului calificat în domeniu de activitate sub mai multe aspecte: tehnic, economic, 

securitatea și sănătate în muncă, asigurând eficiența în activități personale și profesionale. Stagiul de practică 

are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente, în scopul pregătirii  profesionale a elevilor şi 

dezvoltării capacităţilor care să le permită integrarea pe piaţa muncii. 

III. Competențe profesionale specifice stagiului de practică. 

Competenţele se formează in timp şi sint achiziţii şi abilităţi, din procesul de  invăţare şi incorporează cunoştinţe, 
capacităţi, atitudini, abilități posibile de a fi probate in practica de zi cu zi. 
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 Competenţele specifice stagiului de practică se formează prin experienţe complexe, cu caracter 
interdisciplinare. Competenţele specifice de bază pot fi formate pe parcursul studierii disciplinelor în   cadrul 
modulelor prevăzute de curriculum atît și la etapele stagiului de  practica .  
  

1. Selectarea materialelor  

2. Analizarea produsului (aspectul , destinația, părţile componente,tipurile de îmbinări) 

3. Organizarea mijloacelor de confecţionare a proiectului elaborat;  

4.  Realizarea  produsului , respectînd regulamentul tehnologic;  

5. Asamblarea produsului urmărind indicaţiile  tehnologice conform proiectului ; 

6. Respectarea normelor tehnice , de igienă şi protecţie a muncii in procesul  activităţilor practice. 

7. Identificarea metodelor de finisare a încălţămintei. 

 

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

Activități/sarcini de lucru Produse de elaborat Modalități de 
evaluare 

Durata de 
realizare 
(ore) 

UC1. Planificarea sarcinilor şi a 

timpului de lucru 

1. Identificarea obiectivelor de 

realizat precum şi durata 

necesară efectuării lucrărilor. 

2. Stabilirea etapelor şi a 

modului de abordare, în 

funcţie de sarcinile de 

îndeplinit şi timpul disponibil. 

3. Instruirea zilnică pentru 

securitatea în muncă. 

4. Revizuirea  şi, după caz, 
actualizarea planificării pentru a 
atinge mai eficient obiectivele 
propuse 

Rezumat scris pentru raport  

 
 Normative şi reguli pentru sănătatea 
și securitatea în muncă  
 Documentaţii tehnice 
desenul tehnic, tiparul bază 
Materia primă şi auxiliară, furnitura (în 
corespundere cu modelul) 
 Normele de timp pentru 
confecţionarea produselor   
 
Agenda de înregistrare a 
evenimentelor  în rezumat scris pentru 
raport 
Fișe de observație 

Fișa de 
observație 
competată 

6 

Confecționarea produselor de încălțăminte la probele de absolvire 

UC2 Croirea reperelor 
ansamblului superior. 
2.1 Alegerea metodelor de 
croire eficiente. Aplicarea în 

Documentația tehnică 
Mostre confecționate 
Set de tipare pentru croire 
 

Prezentarea și 
argumentarea 
lucrărilor 

12 ore 
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proces de croire. 

UC3.Pregătirea reperelor 

ansamblului superior – 

exterior . 

1. Subțierea marginilor reperelor 

flexibile. 

2. Întărirea detaliilor flexibile. 

3. Prelucrarea marginilor 

vizibile prin: 

 Îndoire 

 Vopsire 

 Trecere prin flacără. 

 Perforare  

 

Echipamente și utilaje la prelucrarea 
marginilor reperelor 
Documentația tehnică 
Tipare de control 

Prezentarea și 
argumentarea 
lucrărilor 

12 ore 

UC4 .Îmbinarea prin coasere a 
reperelor  și formarea fețelor 
de încălțăminte. 
1. Montarea şi asamblarea 
reperelor pe etape, fixarea 
elementelor  de 
decor/înfrumusețare. 
2. Efectuarea operațiilor de  
montarea şi coasere a reperelor 
ce va compune căputa. 
3. Efectuarea operațiilor de  
montarea şi coasere a reperelor 
ce va compune carîmbii. 
 4. Montarea şi asamblarea 
căptuşelei cu reperele 
exterioare. 
5. îndeplinirea operațiilor de 
finisare a produselor. 

Traseul tehnologic de asamblare a 
reperelor 
Scheme grafice cu  tipuri de îmbinări  
prin coasere 
Mașini de cusut fețe de încălțăminte 
Schema de asamblare  
Mostre de produse finite. 
 
 

Prezentarea și 
argumentarea 
lucrărilor 

30 

UC5. Formarea spaţială a 
feţelor  pe calapod. 
1. Identificarea și pregătirea 
calapoadelor. Formarea nodului 
branţului. 
2. Aranjarea preventivă a  
feţelor  de încălțăminte pe 
calapod.  
3.Executarea  operațiilor de 
tragerea –întindere prin 
modelarea fețelor pe calapod.  
4.Pregătirea amprentei 
încălţămintei . 
5.Pregătirea tălpilor către fixare. 
6.Operarea de lipire a tălpilor. 
7. Finisarea finala a produselor. 

Documentaţii tehnice 
Echipamente și utilaje 
Normele de timp pentru confecţionare 
Traseul tehnologic 
Mostre de produse finite. 
 
 

Prezentarea și 
argumentarea 
lucrărilor 

30 ore 

Confecţionarea produsului de marochinărie  ,,Poșetă cu căptușeală și sistem de încheere” 

UC1. Croia ansamblului de 
repere. 
1.Identificarea regulei de 
așezare a tiparelor pe suprafața 
materialelor la croire. 

Documentaţii tehnice 
Desenul tehnic 
Tiparul de bază pentru croire 
Materia primă şi auxiliară, furnitura (în 
corespundere cu modelul) 

Prezentarea și 
argumentarea 
lucrărilor 

12 ore 
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2.Specificarea procesului de 
croire manuală 
3.Ilustrarea metodelor de croire 
eficiente. Aplicarea în proces de 
croire. 

 Normele de timp pentru 
confecţionarea produselor   
 

UC2. Prelucrarea iniţială a 
reperelor flexibile. 
1. Executarea operațiilor de 
prelucrare a marginilor 
reperelor flexibile.  
2. Desfășurarea  proceselor de  
întărire a detaliilor flexibile. 
3. Executarea operațiilor  la 
prelucrarea marginilor vizibile. 

Echipamente și utilaje la prelucrarea 
marginilor reperelor 
Documentația tehnică 
 
 

Prezentarea și 
argumentarea 
lucrărilor 

12 ore 

UC3 .Îmbinarea prin coasere a 
reperelor. 
1. Montarea şi asamblarea 
reperelor pe etape. 
2. Efectuarea operațiilor de  
montarea şi coasere a reperelor 
ce va compune căputa. 
2. Efectuarea operațiilor de  
montarea şi coasere a reperelor 
ce va compune carîmbii. 
 3. Montarea şi asamblarea 
căptuşelei cu reperele 
exterioare. 
 
4. Efectuare operațiilor de 
finisare 

Schema de asamblare  
Traseul tehnologic de asamblare a 
reperelor 
Scheme grafice cu  tipuri de îmbinări  
prin coasere 
Mașini de cusut 
Mostre de produse finite. 
 
 
 

Prezentarea și 
argumentarea 
lucrărilor 

36 ore 

 

VI. Sugestii metodologice 

Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică  în cadrul unităților economice cu performanțe în domeniu are 
drept obiectiv principal dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor din învăţământul profesional tehnic 
postsecundar, în scopul argumentării nivelului de calificare şi a legăturii mai eficiente şi rapide cu piaţa muncii. 

Coordonarea instructiv – metodică a stagiului de practică este executată de un cadru didactic coordonator din 

cadrul instituţiei de învăţământ sau de un specialist cu experienţă din domeniu(maistrul în producere), care 

organizează activitatea elevilor în timpul desfăşurării practicii, soluţionează problemele parvenite, monitorizează 

respectarea cerinţelor privind securitatea şi sănătatea în muncă, condiţiile sanitaro – igienice de lucru şi odihnă. 

Fiecare elev va fi instruit în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă înainte de a demara activităţile stabilite în 

curriculă. Organizarea activităţilor de formare a competenţelor în cadrul stagiului de practică constructive 

tehnologică- ce anticipează probele de absolvire va avea un caracter individual pentru fiecare elev luând în 

consideraţie activităţile/sarcinile de lucru ce trebuie să fie realizate conform curriculumului cât şi specificului 

temei lucrării/proiecte  de curs ce trebuie să fie elaborată de elev. Activităţile de formare a competenţelor 

vizând organizarea atelierului şi a locurilor de muncă, organizarea muncii manual-individuale și mecanizate. 

Asigurarea calităţii lucrărilor realizate for fi coordonate şi monitorizate atât de profesorul coordonator din cadrul 

instituţiei de învăţământ cât şi de maistrul în producere de la întreprindere. Activităţile de formare a 

competenţelor vizând gestionarea relaţiilor profesionale, soluţionarea cazurilor de reclamaţie va fi coordonată şi 

monitorizată de maistrul în producere de la întreprindere. Responsabilii din cadrul întreprinderii trebuie să pună 
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la dispoziţia stagiarului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în descrierea 

calificării.  În urma desfăşurării cu succes a stagiului de practică, responsabilii de la întreprindere vor  acorda 

stagiarului o referinţă cu privire la activitatea acestuia. 

În organizarea și desfășurarea stagiului de practică în atelierele din cadrul intituției, cadrul didactic utilizează 
practic diverse strategii de învățare, menite să formeze competențe și abilități specifice disciplinei pe care elevii 
le aplică în activități practice ce ține de sarcina de lucru.  

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea stagiului de practică, pot fi 

derulate următoarele activităţi de învăţare:descoperire, discuţia în grup, dezbaterea, studiul de caz, observaţia 

individuală. Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelație cu metodele didactice și cu 

conținutul științific al lecției. Se vor folosi mijloace didactice specifice: fișe de lucru, modele, seturi de piese, 

instrumente, documentația tehnică, pentru măsurarea parametrilor, mape cu desene,suport video 

corespunzător. 

Pentru însuşirea cât mai bună a materialului se folosesc: diverse scheme tehnologice,  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.  

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică. 

Evaluarea – reprezintă actul didactic complex, integrat întregului proces de învățământ, care urmărește 

măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, ca şi valoarea, nivelul, performanțele și eficiența acestora la un 

moment dat, oferind soluții de perfecționare a actului didactic. Evaluarea  stagiului de practică se realizează atît 

pe perioada de desfășurare a practicii cît și la finalizarea acestei  activității. 

 Evaluarea curentă, pe durata practicii, se efectuează de către conducătorul de practică şi reprezentantul 

unităţii–baze de practică, luînd în consideraţie participarea elevului la lucrările programate şi formarea de către 

acesta a deprinderilor de executare sau coordonare a operaţiunilor incluse în programul practicii.Ea va viza 

aprecierea nivelului de dezvoltare la elevi a competenţelor profesionale specifice .  

Evaluarea rezultatelor se integreză pe procesul de instruire şi anume: 

  -evaluarea iniţială (testare, interviuri..) 

  -evaluarea continuă (sarcini practice, evaluări curente, teme pentru acasă..) 

  -evaluarea sumativă (aprecierea produsului fabricat, proiectelor..) 

  Evaluarea la stagiul de practică indică accentul ce se va pune pe studierea și analizarea  în scopul îndeplinirii 

sarcinilor de lucru . La finisarea stagiului de practică elevul prezintă produsul finisat, prezintă și susține raportul 

pentru stagiul de practică. Raportul  se întocmește pe parcursul desfășurării  stagiului de practică și urmează a fi  

reflectate toate sarcinile effectuate în cadrul practicii. 

Stagiul de practica ce precede  probele de absolvire   se finalizează cu susţinerea publică a practicii  în baza 

portofoliului  întocmit, în faţa unei comisii de evaluare   convocată la instituţia de învăţământ. 

 Evaluare are loc   după criteriile  din tabelă: 
 

Nr. Categoria de produs  Criterii de evaluare a produsului 

1 Acte specifice 

 

- corespunderea standardelor de perfectare 

- corectitudinea formulării conţinutului 

- respectarea termenilor de elaborare 

2 Elaborarea  produsului   - elaborarea şi structura proiectului ,imaginarea 

aspectului, forma, părţile componente; 
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- dimensiunea ce va corespunde cu cerinţele 

funcţionale, estetice şi igienice; 

- reprezentarea schiţei: dimensiunile, părţile 

componente şi proporţiile etc.; 

- armonizarea funcţiilor utilitare şi cerinţele 

calitative estetice ale obiectului (lucrării). 

- forma şi decorul să armonizeze cu funcţiile 

utilitare; 

- corectitudinea interpretării  tehnicilor / etapelor 

tehnologice care vor fi aplicate in procesul de 

fabricare (confecţionare) a obiectului (lucrării)  

- creativitatea aplicaţiilor de decor. 

3 Organizarea mijloacelor de fabricare . - calitatea materialului folosit ,selectarea şi 

pregătirea a materialelor şi ustensiilelor necesare 

procesului tehnologic preconizat; 

- selectarea  materialelor şi ustensiilele necesare la 

croire. 

 -aranjarea ergonomică, modul fregvent la croire  

- combinarea, utilizarea materialelor conform 

normelor de igienă şi protecţie a muncii; 

- abstractizarea cunoştinţelor (informaţii, 

regulamente, abilităţi) condiţiilor optime pentru 

activităţile practice la croire, asamlare, finisare. 

- verificarea şi aprecierea  produsului de elaborat. 

 

4 Proiect elaborat,  produselor  (lucrării)   

- completitudinea proiectului 

- corespunderea,  executarea etapelor în ordine 

cronologică conform regulamentului  tehnologic 

de fabricare (confecţionare); 

- asamblarea/modelizarea obiectului (lucrării) 

urmărind indicaţiile  tehnologice 

- respectarea normelor tehnice , de igienă şi 

protecţie a muncii in procesul  activităţilor 

practice. 

 - abilităţi practice (automatisme) indeminare, 

precizie, acurateţe, concentrare etc. 

5 Fişe de observaţii. 

 Evaluarea procesului de confecţionare 

(fabricare),  

 

 - Relevanţa, memorizarea etapelor şi a proceselor 

tehnologice. 

- Corectitudinea aprecierea obiectului fabricat 

corespunzător cerinţelor utilitare, estetice, 

calitative (indicatori prealabil stabiliţi, in funcţie de 

obiect); 

- Productivitatea , comentarea etapelor şi procesul 

tehnologic utilizat in confecţionare (fabricarea)  

lucrării 

 - Respectarea normelor prestastabilite (calitatea 
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lucrului indeplinit, conform criteriilor prestabilite); 

- caracterizarea  aspectului estetic, armonizarea 

(forma, dimensiunea, proporţia părţil 

VIII. Cerințe față de locurile de practică 

Pentru eficientizarea și optimizarea instruirii în domeniul stagiului de practică este necesar ca procesul didactic 

să fie realizat în laboratoare-ateliere specifice dotate cu material didactic educațional și ilustrativ, echipament 

tehnic (utilaj), mobilier, ustensile necesare. Iar pentru asigurarea legăturii cu unitățile economice cu 

performanțe în domeniu se va organiza de a petrece lecții practice în ateliere, laboratoare (secții) experimentale 

ale întreprinderilor de profil, respectând tematica și conținuturile recomandate și prezentate în curriculum. 

La procesul instructiv-educativ la disciplinele stagiului de practică, conform regulamentului și normelor igieno-

sanitare ce prevăd de la 4.5până la 0.5m2 pentru un elev, se propune formarea grupelor cu un număr de 8-10 

elevi. 

Nr. 
crt. 

Locul de muncă/postul Cerințe față de locul de muncă/postul propus practicantului 

1 ateliere, laboratoare (secții) 
CTC 

Corespunde normelor sanitare, dotat cu material  didactic   
educațional și  ilustrativ, echipamente(șorț, capote) , utilaje 
suport (mașini de cusut cu masă  plană , mașini de cusut cu 
colană,mașina de prelucrat margini) mobilier (mese de lucru, 
mese pentru croit)   ustensii necesare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2 Secții 
experimentale/specializate ale 
întreprinderilor de profil 

Mese de lucru. Instrumentarul necesar, utilaje  (mașini de cusut, 
mașini speciale, mașina semiautomat, automate ) 

Practica de specialitate se va desfășura în cadrul întreprinderilor industriei ușoare din zonă.  

Lista orientativă a instituţiilor şi întreprinderilor cu care sunt încheiate/ se intenţionează  încheierea contractelor 
de desfăşurare a practicii:  

1. ÎNTRERINDEREA ,,ECHIPROT” S.R.L 
2. ÎNTREPRINDEREA ,,OLDCOM” 
3. ÎNTREPRINDEREA ,,ARILUX” 
4. ÎNTREPRINDEREA ,,Goltvis Lux” 
5. ,,ARTIMA” S.A. 
6.,, AVATEH-PRO” S.R.L. 
7. ,,DAXEN-COM” S.R.L. 
8. ,,TOCUSOR” S.A. 
9. ,,CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX “ S.R.L. 
10. ,,DAMIAN” S I.I. 
11. ,,DICTON-AS” S.R.L.  
 
Cerințele generale cu privire la alegerea locului pentru desfasurarea stagiilor de practica sunt urmatoarele: 

 întreprinderea trebuie sa dețina o dotare corespunzatoare - logistica, tehnica si tehnologica - necesara 

valorificarii cunostințelor teoretice, dobîndite de elev în cadrul procesului de instruire la colegiu; 

 întreprinderea trebuie sa dispuna de specialisti cu studii superioare în stare sa coordoneze și să participe 

la desfasurarea stagiului de practica a elevilor și să evaluieze rezultatele asestui stagiu; 

 întreprinderea trebuie sa desfăsoare programul de activitate astfel încât sa permită realizarea activității 

de practicaă a elevilor în condiții normale; 
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IX. Resurse didactice recomandate elevilor. 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. И.Н. Леденёва,  Индивидуальное 
изготовление и ремонт обуви, М., 
Издательский ценр «Академия», 2010   

Bibliotecă 2 

2. Палицкий И.А., М.Н. Дейч, Изготовление 
обуви по индивидуальным заказам, М, 
1990 

Bibliotecă 4 

3. Valeaev A., Articole de încălțăminte 
Chișinău, Lumina, 1992 120 p. SBN5-372 
01168-8 

Bibliotecă 5 

4. Фукин В.А.,Калита,А.Н.Технология 
изделий из кожы.Учебник для 
вузов.Москва    Легпромбытиздат 
1988.272. с.ISBN 5-7088-0180-8 

Bibliotecă 2 

5. Шагапова,И.М.Технология зборки 
заготовок верха обуви.Москва 
Легпромбытиздат 1989.224 с. ISBN 5-
7088-0078-X 

Bibliotecă 4 

6. Справочник обувщика. 
Проектирование.Материалы. Москва 
Легкая промышленность и бытовое 
обслуживание 1988.432 с. ISBN 5-7088-
0215-4 

Bibliotecă 4 

7. C.Gheorghescu,,Utilaje şi tehnologia 

meseriei confecţioner produselor din piele 

şi înlocuitori”V-1 Bucureşti 1992; 

 

Bibliotecă 4 

8. I.Pozdneacov,,Organizarea de 

confecţionare a feţelor de 

încălţăminte”Moscova1970; 

 

Bibliotecă 4 

9. T.P. Şveţova „Tehnologia 

încălţămintei”Moscova1983 
Bibliotecă 5 
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