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I.Preliminarii 

 Practica ce precedează absolvirea reprezintă un stagiu de practică care prevede activități și 

sarcini de proiectare, elaborare şi implimentarea, evaluarea şi revizuirea permanentă şi 

dinamică a setului de experienţe de învăţare oferite de învăţămînt.  

Scopul stagiului de practică este implimentarea cunoștințelor teoretice și aplicarea acestora 

în activități de lucru, formarea abilităților practice la elevi a competenţelor profesionale 

tehnice pentru integrare în mediul tehnologic de profil. 

Practica ce precedează absolvira  reprezintă etapa finală a procesului educațional in 

formarea competențelor profesionale.Pentru executarea colecţiei se impune insușirea 

temeinică a cunoștinţelor teoretice și practice privind proprietăţile tehnico – economice ale 

materialelor ce urmează a fi folosite la prelucrarea vestimentelor, utilaje sau a mașinilor de 

lucru la croire,asamblare, tivire,pres ,semiautomate. Pentru ridicarea nivelului calitativ al 

lucrărilor respectiv are datoria să-și asigure o bună organizare a locului de muncă, să 

cunoască și să respecte riguros procesul tehnologic.Totodată, se impune să cunoască și să 

respecte intocmai normele de tehnică a securităţii muncii și de pază contra incendiilor, 

prevenind astfel pericolele de accidentare. 

Practica ce precedează absolvira  reprezintă ultimul modul al Stagiului de practică de 

specialitate în vederea certificării pentru calificarea profesională  are alocate 120 de ore 

conform planului de învăţămînt. Stagiul de practică, conţine activităţi importante în 

formarea deprinderilor, creativităţii profesionale tehnice de specialitate, precum: 

prelucrarea elementelor tehnologice, confecţionarea vestimentelor, asimilarea inovaţiilor în 

Industria Uşoară. 

II. Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Specialistul din domeniu trebuie să posede atât cunoștințe teoretice, cât și abilități practice 

de intervenție asupra procesului de executarea a vestimentelor pentru a lua decizii 

competente și a obține rezultatele scontate. 

  Succesul integrării pe piața muncii a viitorului specialist va depinde in mare măsură de 

nivelul ințelegerii specificului activității profesionale a industriei uăoare. Stagiul de practică 

completează activitatea didactică in cadrul căruia elevii au insușit cunoștințe teoretice 

privind specialitatea dată, a dobandit unele deprinderi practice care vor influența aprecierea 

și determinarea perspectivelor de realizare profesională, proces care va facilita consolidarea 

cunoștințelor și va forma abilități necesare specialității pentru care se instruiesc.  

Stagiul de practică contribuie la dezvoltarea competențelor profesionale ale 
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tehnicianului necesare pentru indeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de lucru stabilite in 

calificarea profesională. Stagiul de practică ce anticipează probele de absolvire la agenții 

economici favorizează tranziția elevilor de la colegiu la viața profesională activă și de 

asemenea oferă angajatorilor oportunități de riguroasă selecție pentru angajare a viitorilor 

absolvenți, consolidează parteneriatul dintre colegiu și piața muncii orientand adaptarea 

programelor de formare profesională la cerințele acesteia. Practica ce precedează absolvira  

dezvoltă activitatea de asimilare a cunoştiţelor de către elevi prin dorinţa de a învăţa 

permanent de a şti mai mult, de a cunoaşte mai mult atunci cоnd eforturile elevului sunt 

recompensate prin satisfacţii care se gгsesc în învăţare şi duc la sentimentul de succes. 

Rezultatele elevilor obţinute la Practica ce precedează absolvira,  precum ar fi: 

elaborarea, prelucrarea vestimentelor îndeplinite cu succes, la sigur ăi motivează pe elevi de 

a-şi aprofunda cunoştinţele sale şi de a-şi dezvolta competenţele profesionale stimulînd 

astfel creativitatea în domeniu. 

 

III. Competențele profesionale specifice stagiului de practică. 

 

 CS1.Organizarea locului de muncă. 

 CS 2.Pregătirea stofei pentru croit. 

 CS3.Încadrarea şabloaneror pe ţesătură, şi croirea reperelor. 

 CS4.Executarea lucrărilor  manual şi mecanice. 

 CS5.Verificarea calităţii operaţiilor effectuate. 

 CS6. Efectuarea tratamentului umedotermic. 

 CS7.Confecţionarea produselor vestimentare. 

 CS8. Efectuarea operaţiilor de finisare aproduselor vestimentare. 

 

IV. Administrarea stagiului de practică 

Denumirea stagiului 
de practică 

Semes
trul 

Numărul 
de 
săptămâni 

Numărul 
de ore 

 
Perioada 

Modalități 
de 
evaluare 

Numărul 
de credite 

 
Practica ce precedează 

absolvirea 
 

 
VIII 

 
4 

 
120 

Conform 
graficului 

 
Portofoliu 

 
4 
 

 

V. Descrierea procesului de desfășurare a stagiului de practică. 

Activități/ 
Sarcini de lucru 

 
Produse de elaborat 

 
Modalități de evaluare 

Durata de 
realizare 

 
 
 

-Regulamentul cu 
privire la instruire 
practică . 

Instrucţiuni. 
Comunicare orală.  
Respectarea instrucţiunilor 

 
6 
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UC1.Instructajul la Tehnica 
Securității şi Protecţia Muncii 

în ateliere. 
 

- Instrucţiuni cu 
cerinţele generale la 
protecţia muncii. 
- Normative şi reguli a 
tehnicei securităţii. 
-Verificarea 
documentaţiei . 

1-7 -Demonstraţia 

Activități/ 
Sarcini de lucru 

Produse de elaborat Modalități de evaluare Durata de 
realizare 

UC2. Confecționarea  paltonului de iarnă pentru femei (108ore). 

2.1. Modelarea TB conform 
modelului. Încadrarea 
șabloanelor pe țesătură. 
Croirea reperelor(bază,adeziv) 

Tiparul bază şi 
modelarea conform 
desenului tehnic 

-Comuncări 
-Explicarea 
-Aargumentarea  

 

2.2.Dublarea detaliilor bază, 
detaliilor mici.Transferarea 
liniilor de contur. Prgătirea 
paltonului la I probă.  

Prezentarea reperelor 
dublate. 

Condiţiile tehnice la dublare  

2.3. Efectuarea probei. 
Depistarea și remedierea 
defecțiunilor constructive și 
tehnologice. 

Elaborarea 
părobei,vericarea 
balanţei 
vestimentului. 

Argumentarea. Remedierea 
defectelor. 

 

2.4.Prelucrarea reperului față a 
paltonului(reliefe,pense,platcă). 

Asamblarea reperului 
faţă TUT 

Descrierea corectă a 
procesului de prelucrare 
faţă. 

 

2.5 Prelucrarea buzunarelor 
(tăiate,aplicate în cusături). 

Traseu tehnologic 
abuzunarului 

Machete de buzunare  

2.6 Prelucrarea părții 
spate,șlițul(relief,platcă, etc.). 

Prelucrarea şliţului, 
reliefe,pense. 

Schiţa şliţului. Machete de 
şliţului,  

 

2.7 Prelucrarea detaliilor 
mici(cordon, epoleți, clape). 
Prelucrarea sistemului de 
închidere cu bizeț 

Asamblarea sistemului 
de închidere prin 
diverse metode 

 Sschemele sistemului de 
închidere.Prezentarea 
reperului faţă. 

 

2.8Asamblarea căptușeală. 
Asamblarea cusăturilor laterale 
a vestimentului. 

Asamblarea 
cusăturilor,balanța 
paltonului 

Argumentarea prelucrării 
tehnologice. 

 

2.9 Prelucrarea tehnologică a 
terminației vestimentului de 
bază cu căptușala. 

Asamblarea paltonului 
cu căptuşeala 

Prelucrarea corectă şi 
completă a cerinţelor. 
Verificarea calitîţii  

 

2.10 Prelucrarea inițială a 
gulerului. Prelucrarea 
răscroielii, gîtului cu guler. 

Înădirea gulerului si 
monterea lui. 

Prezentarea gulerului 
efectuat. 

 

2.11 Efectuarea probei II a 
paltonului. Depistarea şi 
remedierea defecţiunilor 

Vericarea balanţei 
vestimentului. 

Elaborarea părobei. 
Precizarea tuturor 
parametrilor 

 

2.12 Montarea definitivă a 
mînicilor în răscroiala brațului.  

Monterea mînicii 
repartizînd ajustajul. 

Cerinţele tehnice la 
prelucrare. 

 

2.13 Fixarea umerașelor. 
Coaserea furniturii. TUT final a 
paltonului.  

Coaserea umerașelor. 
nasturilor,copcilor. 

Precizerea operaţiilorde 
prelucrare termică 

 

2.14 Curăţarea vestimentului. Prezentarea modelului Verificarea calităţii.  
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Prezentarea vestimentului gata finisat 

UC3.Evaluare sumativă.(6ore) 

3.1.Controlul  produselor 
finisate. 

Prezentarea colecţiei Prezentarea portofoliului  

Autocontrolul/autoevaluarea. Prezentarea 
vestimentelor finisate.  

Analiza. Susţinerea 
ezamenului de calificare. 

 

 

VI. Sugestii metodologice 

Prin procesul de instruire practică reflectăm acţiunea de invăţare și rezultatul ei cu cultivarea unor 

norme de menire instructiv-educaţională spre infăptuirea unui scop concret. În procesul de 

predare – invăţare pe parcursul instruirii la disciplina dată utilizez mai multe tipuri și 

variante de lecţii: lecţii de comunicare a cunoștinţelor (prelegerea, lecţii întroductive etc.), 

lecţii de formare a perceperilor și deprinderilor practice, lecţii pe bază de exerciţii aplicative, 

lecţii cu ajutorul fișelor, lecţii de sinteză, lecţii de verificare și apreciere etc. Organizarea 

activităţilor de formare a competenţelor în cadrul stagiului de practică ce predează 

absolvirea- anticipează probele de absolvire care 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 

Elevul realizează sarcinile conform competenţelor specifice, asumându-și responsabilități, 

manifestând gândire critică și creativă. Rolul conducătorului de practică este cel de 

îndrumare, de precizare a surselor de informare, promovând corespunzător principiile 

integrării teoriei cu practica, respectării particularităților de vârstă, stimulării și dezvoltării 

pentru învățare.  

Elevul este antrenat, pe durata stagiului de practică în activitatea unității economice unde i 

se acordă ajutor în realizarea programului stagiului de practică.  

Până la începerea practicii, conducătorul din cadrul instituției de învățământ efectuează 

instructajul practicii prin informarea elevilor despre scopul şi sarcinile practicii, durata 

practicii, structura și cerinţele pentru completarea raportului stagiului de practică.  

Conducătorul de practică din cadrul întreprinderii informează elevul cu condițiile 

desfășurării stagiului de practică de la întreprindere, monitorizează activitatea elevului, 

avizează agenda formării profesionale.  

Raportul stagiului de practică se întocmeşte pe parcursul desfăşurării stagiului de practică, 

iar după finisarea perioadei stagiului de practică, se prezintă pentru control portofolui  şi 

vestimentele elaborate la  avizare conducătorului stagiului de practică. În portofoliu  va fi 

reflectate toate sarcinile realizate pe parcursul desfășurării stagiului de practică, de 

asemenea schiţele,schemele, descrierea tehnologică a vestimentului,tiparele. Pregătirea 

practică în atelieru l instituţiei sau la întreprindere are o importanţă deosebită în dobîndirea 

competecţelor de specialitate, se recomandă abordarea instruirei centrate pe elev prin 

proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate considerare stilurile 

individuale de învăţare ale fiecărui elev. 
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Pentru întărirea competenţelor vizate la parcurgerea stajiului de practică, se recomandă 

următoarele activităţi de învăţare. 

 Pregătirea locului de muncă; 

 Realizarea încadărilor şabloanelor,executarea cerinţilor tehnice la croit; 

 Croirea manuală a reperelor/ produselordin tricot; 

 Identificarea operaţiilor de prelucrare a produselor din tricot; 

 Finisarea umidotermică finală a produselor; 

 Realizarea operaţiilor de asamblare; 

 Coaserea butonierelor şi furniturii; 

 Verificarea calităţii operaţiilor efectuate. 

Se consideră că nivelul de pregгtire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat 

fiecare dintre rezultatele învăţării. 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

 

Stagiul de practică ce anticipează probele de absolvire finisează cu evaluarea sumativă a 

competențelor profesionale, asimilate de practicant. Această evaluare se face prin 

intermediul examinării cantitative şi calitative a nivelului abilităților şi deprinderilor practice, 

confirmate de diplomant la susținerea,portofoliului prezentat prin descrierea produsului şi 

demonstrare modelelor.  

Verificarea cunoștinţelor se face ritmic, pe tot parcursul practicii in cadrul orelor la contact 

direct cit și a studiului individual prin examinări orale, teste, probe practice.  

Evaluarea iniţială a elevilor este obligatorie printr-un test la inceputul cursului. La fiecare oră 

controlul temei de acasă, motivaţie și crearea condiţiilor pentru studierea temei noi.  

Evaluarea formativă vor fi planificate minim trei săptămîni  elevul este obligat să acumuleze 

note curente la care pot fi utilizate: răspunsuri orale, portofoliu, machete,vestimente etc. 

Evaluarea competenţelor se estimează în baza calității completării agendei şi a portofoliului 

elaborat. La sfirşitul perioadei stagiului de practică maistrul face evaluarea finală a elevului-

practicant pe baza documentelor prezentate de acesta şi a informaţiilor obţinute în timpul 

desfăşurării stagiului de practică în producție prin discuțiile cu elevul și responsabilul de 

practică din cadrul unității economice, precum și prin observările la locul de desfăşurare a 

practiciii.  

Evaluarea finală scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice din 

standardul de pregătire profesională a tehnicianului tehnolog. 

 

VIII. Cerințele față de locul de practică 

 

Stagiul de practică ce anticipează probele de absolvire se va desfășura in atelierul instituţiei    

unităților economice. Locul de practică va fi amenajat ținand cont de cerințele și condițiile 

de muncă ergonomice. unitatea economică iși va asuma obligații de a asigura securitatea 
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vieții și sănătății elevului, prevenirea riscurilor profesionale, accesul elevilor și al 

conducătorului de practică de la instituția de invățămant la locul de desfășurare a stagiului 

de practică. Iar inainte de inceperea stagiului de practică, elevul va fi instruit referitor la 

respectarea normelor de securitate în muncă. a disciplinei de muncă și a normelor 

legislative in vigoare din instituția dată. 

Orele se recomandă de a se desfăşura în ateliereele instituţiei/ la agentul economic, 

dotate conform urmгtoarelor recomandări: 

> Încăperi bine iluminate, aerisite, curate; 

> Locuri de muncă bine amenajate, spaţioase; 

> Ambiant comod şi plăcut; 

> Accesul la informaţii, materiale didactice; 

> Documentaţii tehnice destinate procesului tehnologic. 

 

 

Cerințele față de locul de practică 

 

Nr. 
crt. 

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

1 ateliere, laboratoare (secții) a 
instituţiei de învăţămînt 

Corespunde normelor sanitare, dotat cu material 
didactic educațional și ilustrativ, utilaje manechine 
(mașini de cusut, mașini speciale, mașina semiautomat ), 
mobilier (mese de lucru, mese pentru croit),  ustensile 
necesare. 

2 Secții experimentale/specializate 
ale întreprinderilor de profil 

Mese de lucru. Instrumentarul necesar, utilaje 
manechine (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. ÎNTREPRINDEREA S.A „ Artizana” 

2. ÎNTREPRINDEREA ,,Portavita” S.R.L 

3. Î.I.ravetti. OLGA CEBAN  

4. MODA-PRIM S.R.L. 

5. NICA S.R.L. 

6. ECO TEXTIL GRUP S.R.L. 

7. S.R.L.Vasconi, Întreprinderea S.R.L. ,,Cojocari-Grup" 
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IX. Resursele didactice recomandate elevilor. 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 
procurată resursa 

1.  CREȚU M., Proiectarea și tehnologia confecțiilor din 

tricoturi, Iași, 2000 

 
 
 
 
 

Sala de lectură al instituției de 
învățământ CTC 

 
Internet. 

2.  Mihaela Timofte Cociş  „Croitorie practică”  Editura  
„Ceres” , Bucureşti 1987 

3.  КУЗНЕЦОВА Л. А., Конструирование трикотажных 
изделий, М., Легкая индустрия, 1972 

4.  Petrache Dragu  „Manualul croitorului”  Editura didactică 
şi pedagogică , Bucureşti 2001 

5.  LORNA KNIGHT  „Manual de croitorie”  Editura  „Teora” . 

6.  Lupaєcu R. Vasilescu F. „Manual pentru cultura de 
specialitate” , Editura Oscar Prinю, Bucureєti, 2006 

7.  Dodu A. „Manualul inginerului textilist”, Voi. I, Editura 
AGIR, 2003 

8.  Petrache Dragu  „Manualul croitorului”  Editura didactică  
şi pedagogică , Bucureşti 2001 

 

 


