
 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 
Colegiul Tehnologic din Chișinău 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Curriculumul stagiului de practică 
 

Practica tehnologică 
 
 

                    Specialitatea:  72340    Modelarea şi tehnologia articolelor din piele și înlocuitori 
 
                        Calificarea:      Tehnician industria confecțiilor din piele și înlocuitori 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      Chişinău 2017 



 

2 
 

                                                 
Curriculumul a fost elaborat în cadrul Proiectului EuropeAid/133700/C/SER/MD/12  

"Asistenţă tehnică pentru domeniul învăţământ şi formare profesională  

în Republica Moldova",  

implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene 

 

 

 

 

Autori: 

Cerchina Lilia, grad didactic doi, Colegiul  Tehnologic din Chişinău. 

 

 

 

 
 

 

 

Recenzenţi: 

1. Calîm-Nichiforov Lilia, grad didactic superior, şef de catedră, Colegiul  Tehnologic din Chişinău. 

2. Ciubrei Rodica, grad didactic doi, metodist, Colegiul  Tehnologic din Chişinău. 

 

Adresa Curriculumului în Internet: 

Portalul naţional al învăţământului profesional tehnic  

http://www.ipt.md/ro/produse-educationale 

 

http://www.ipt.md/ro/


 

3 
 

 

 

 

 

 

Cuprins 

I.Preliminarii ……………………………………………………………………………………………..………………4 

II.Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională ……………4 

III.Competențele profesionale specific stagiului de practică ………………………………………5 

IV.Administrarea stagiului de practică     ………………………………………………………………………5 

V.Descrierea procesului de desfășirare a stagiului de practică    …………………………………5-7 

VI.Sugestii metodologice       …………………………………………………………………………………………7-8 

VII. Sugestii de evaluare a  stagiului de practică   …………………………………………………………8-9 

VIII.Cerințe față de locurile de practică   ………………………………………………………………………9 

IX.Resurse didactice recomandate elevilor.…………………………………………………………………10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

I.Preliminarii 

Curriculumul stagiului de practică - document  care cuprinde obiectivele de instruire ce urmează a fi atinse şi 

competenţele ce trebuie a fi obţinute prin intermediul stagiului de practică, precum şi modalităţile de derulare a 

acestuia.Stagiiu de practică  contribuie la consolidarea legăturii necesare dintre sfera educaţională şi sfera 

profesională.  

Elevii, printr-o serie de acţiuni pe care le presupune programul stagiilor de practică, trebuie să întreprindă efortul 

necesar în vederea atingerii unui nivel profesionist, prevăzut de programul de studii.Stagiul practic se desfăşoară 

după însuşirea teoretică a disciplinelor prevăzute   de programul de studii şi specializare,      

fiind destinată să contribuie la aprofundarea cunoştinţelor acumulate de elevi şi încadrarea cât mai eficientă a lor în 

activitatea practică. Stagiul practic se organizează conform programului de învăţământ şi planurilor individuale. 

Practica tehnologică   se realizează  la anul III de studii, care se va desfăşura în cadrul instituţiei de învăţământ   atât și 

în cadrul unităților economice cu performanțe în domeniu, respectiv cu condiția îndepliniri programului curricular. 

Practica se va desfăşura pe o perioadă de 3 săptămâni în semestrul  VI, conform graficului stabilit la nivelul unităţii de  

învăţământ.  O săptămâna de practica cuprinde 5 zile lucrătoare a câte 6 ore pe zi.    Aactivitatea de practică inclusă 

în planul de învăţământ este obligatorie . Stagiul practic evidențiază necesitatea  de pregătire a laturii practice , 

modelînd personalitatea fiecărui elev ca specialist în domeniul meseriei, pentru a activa în cadrul întreprinderilor 

industriale mici şi mijlocii, în ateliere de producţie individuală, ateliere de creaţie. 

 

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

Obiectivul fundamental al acestei activităţii este dobândirea de către elevi a abilităţilor practice printr-o implicare 

direct alături de specialiştii din domeniul specific profesiei. 

Obiectivele stagiilor practice: 

-  accelerarea procesului de încadrare a elevilor în funcţia şi subdiviziunea respectivă; 
- aprofundarea cunoştinţelor practice prin activitatea de profil; 
- studierea de către îndrumătorul şi conducătorul practicii a capacităţilor şi aptitudinilor elevilor/ studenţilor 

stagiari pentru încadrarea lor cît mai eficientă în domeniul specializării profesiei alese. 

Cursul dat permite  elevului ca să se manifeste ca personalitate. Standardele de pregătire profesională pentru 

calificările din domeniul industriei au ca obiectiv principal promovarea unei forţe de muncă calificate, bine pregătite 

şi adaptabile la piaţa muncii. 

Practica tehnologică ocupă un rol important în procesul instructiv-educativ, deoarece asigură pregătirea profesionala 

a elevilor. Practica tehnologică are menirea de a asigura studierea particularităţilor tehnologice , formarea 

deprinderilor de lucru de sine stătător la diferite etape ale procesului de producţie, familiarizarea cu organizarea 

activităţii unei întreprinderi şi diferite metode de dirijare a proceselor tehnologice. Împreună cu alte stagii de 

practică, practica tehnologică va forma competenţele profesionale necesare unui tehnician în domeniul susnumit. 

Pentru formarea acestor competenţe se recomandă participarea elevilor la executarea nemijlocită a lucrărilor la 

locuri concrete de muncă. În procesul de instruire practică elevii  se încadtrează activ în diverse sarcini de  învățare 

cum ar fi : prelucrarea elementelor tehnologice,  elaborarea și confecționarea semifabricatelor de încălțăminte,  

tehnici de operare manuală - individuale și mecanizate la elaborarea elementelor tehnologice , ia decizii în rezolvarea 

problemelor . Pe parcursul executării   acestor  sarcini , vor fi respectate aspectele privind securitatea şi sănătatea în 

muncă şi protecţia mediului ambiant. Toate acestea contribuie la dezvoltarea multilaterală a individului și motivează 

în permanență elevul. Stagiul practic crează largi posibilităţi pentru fixarea, sistematizarea şi verificarea în practică a 

cunoştinţelor însuşite la celelalte categorii de activitati. În timpul reproducerii concrete a unui produs, elevul este 
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învăţat, solicitat şi pus în situaţia de a executa o serie de operații care cu timpul devin    din ce în ce mai precise, 

coordonate, şi sistematizate, dezvoltă participarea lor activă în  procesul învățării și formării deprinderilor practic, al 

activității lor  proprii de descoperire și imaginare, capacități  individuale,voința față de munca depusă și interesul 

pentru instruire. 

III. Competențe profesionale specifice stagiului de practică. 

În scopul dezvoltării şi consolidării competenţelor profesionale statuate în calificarea specialităţii, în cadrul stagiului 

de practică vor fi formate şi dezvoltate următoarele competenţe profesionale specifice: 

1.  Îndeplinirea operațiilor tehnologice la confecționarea  încălțămintei și produs de marochinărie. 

2. Executarea  asamblării  prin coasere a reperelor  la confecționarea încălțămintei cu elemente decorativ-
constructive. 

3. Aplicarea   tehnicii  mecanizate la diverse prelucrări  și  lucrări tehnologice. 

4. Argumentarea în termeni tehnici  etapele  de confecționare  produsului de încălțăminte și de marochinărie.  

5. Respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii in procesul activităţilor practice. 

6.Analizarea și autoevaluarea  produselor confecționate.  

7. Identificarea defectelor   și  înlăturarea defectelor depistate  la confecționarea  încălțămintei și produs de 
marochinărie. 

                                                                   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)90 

UC1. Planificarea sarcinilor şi a 

timpului de lucru 

S1. Identificarea obiectivelor de 

realizat precum şi durata 

necesară efectuării lucrărilor. 

S2. Stabilirea etapelor şi a 

modului de abordare, în 

funcţie de sarcinile de 

îndeplinit şi timpul disponibil. 

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 

Fișa de 
observație 
completată 

6 
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S3. Instruirea zilnică pentru 

securitatea în muncă. 

S4. Revizuirea  şi, după caz, 
actualizarea planificării pentru a 
atinge mai eficient obiectivele 
propuse. 
 

confecţionarea produselor   

 

 

 

 

Fișe de observație 

UC2.Metode tehnologice la 

confecţionarea feţei  

încălţămintei la sortimente 

pentru vară. 

S.1 Croirea reperelor ansamblului 

superior. 

1.1.Identificarea zonelor 

topografice a pieii naturale. 

1.2.Identificarea regulei de 

așezare a tiparelor pe suprafața 

materialelor la croire. 

1.3.Specificarea procesului de 

croire manuală 

1.4.Alegerea metodelor de croire 
eficiente. Aplicarea în proces de 
croire. 

Documentația tehnică 

Mostre confecționate 
Set de tipare pentru croire 

Prezentarea și 
argumentarea 
lucrărilor 

60 0re 

S.2.Îmbinarea prin coasere a 

reperelor. 

2.1 Montarea şi asamblarea 

reperelor pe etape. 

2.2 Efectuarea operațiilor de  

montarea şi coasere a reperelor 

ce va compune căputa. 

2.2 Efectuarea operațiilor de  

montarea şi coasere a reperelor 

ce va compune carîmbii. 

 2.3 Montarea şi asamblarea 

căptuşelei cu reperele exterioare. 

2.4. 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 

 

S.3. Formarea spaţială a feţelor  

pe calapod. 

3.1. Identificarea și pregătirea 

calapoadelor. Formarea nodului 

branţului. 

3.2. Aranjarea preventivă a  

feţelor  de încălțăminte pe 

calapod.  

3.3.Executarea  operațiilor de 

Documentaţii tehnice 

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

Prezentarea și 
argumentarea 
lucrărilor 
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tragerea –întindere prin 

modelarea fețelor pe calapod.  

S.4.Pregătirea amprentei 

încălţămintei . 

S.5.Pregătirea tălpilor către 

fixare. 

3.6.Operarea de lipire a tălpilor. 

3.7. Finisarea finala a produselor. 

UC3.Confecţionarea articolelor 

de marochinărie ușoară 

,,PORTMONEU"    

S.1. Croia ansamblului de repere. 

1.1.Reguli de așezare a tiparelor 

pe suprafața materialelor . 

1.2.Specificarea procesului de 

croire manuală 

1.3.Ilustrarea metodelor de 
croire eficiente. Aplicarea în 
proces de croire. 

Documentaţii tehnice 

Desenul tehnic 

Tiparul de bază pentru croire 

Materia primă şi auxiliară, furnitura (în 

corespundere cu modelul) 

 Normele de timp pentru 

confecţionarea produselor   

 

Prezentarea și 
argumentarea 
lucrărilor 

24 ore 

S.2. Prelucrarea  reperelor 

flexibile. 

2.1. Executarea operațiilor  prin 

subţiere a marginilor reperelor 

flexibili.  

2.2. Desfășurarea  proceselor de  

întărire a detaliilor flexibile. 

2.3. Executarea operațiilor  la 
prelucrarea marginilor vizibile. 

Echipamente și utilaje la prelucrarea 

marginilor reperelor 

Documentația tehnică 

 

 

Prezentarea și 
argumentarea 
lucrărilor 

 

S.3 .Îmbinarea prin coasere a 

reperelor. 

3.1 Montarea şi asamblarea 
reperelor pe etape. 
 

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 

 

 

VI. Sugestii metodologice 

În organizarea și desfășurarea stagiului de practică, 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. În cadrul stagiului de practică tehnologică se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin 
activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în consideraţie stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.  

În acest context avem grijă ca:  

- strategiile didactice să fie relevante, adică să fie construite in baza unor situaţii reale din viaţa profesională;  
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- să fie inductive - elevii rezolvă probleme, iau decizii pe marginea unor cazuri/ probleme concrete, ca mai apoi 

să facă generalizări şi pentru alte situaţii;  

- să fie active - elevii învaţă prin acţiune;  

- să fie bazate pe colaborare, adică să se desfăşoare activităţi în grupuri şi prin cooperare;  

- să fie interactive - să se organizeze pe baza unor discuţii dirijate şi dezbateri;  

- să fie critice - elevii sunt încurajaţi să-şi expună punctele de vedere, să argumenteze. 

Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică tehnologică  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. 

Înainte de începerea stagiului de practică, responsabilii de la întreprindere vor instrui stagiarul cu privire la normele 
de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Printre responsabilităţile lor, responsabilii 
de la întreprindere vor lua măsurile necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă a stagiarului şi pentru 
comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale. Elevul va realiza activităţile conform programului 
de desfăşurare a stagiului de practică. 

Responsabilii din cadrul întreprinderii trebuie să pună 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. 

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 .  

  În procesul de evaluare elevii demonstrează:  

1. Ceea  ce ştiu- cunoştinţe fundamentale. 

2. Ceea ce pot să fac- priceperi, deprinderi de a face ceva cu cunoştinţele fundamentale. 

3. Ceea ce pot să fiu- conştiintetizarea cunoştinţelor funcţionale prin rezolvarea situaţii-problemă și studiu de caz 

4. Cum pot să acţionez în viaţă- reprezintă manifestarea competenţelor  formate rezultatelor finale. 

Evaluarea rezultatelor se integreză pe procesul de instruire şi anume: 
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  -evaluarea iniţială (testare, interviuri..) 

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

  -evaluarea sumativă (aprecierea produsului fabricat, proiectelor, prezentarea raportului) 

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

sarcinilor de lucru .  

La finalizarea stagiului de practică prin evaluarea sumativă  elevul va demonstra abilitatea si competențele sarcinilor 

însușite, prezentarea portofoliu ce va cuprinde relatarea elementelor/semifabricatelor, scheme grafice, materiale 

utilizate pentru sarcinile practice, analize şi concluzii despre activitatea stagiului de practică. 

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 ncesare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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 locul pentru desfasurarea stagiilor de practica la unități economice  sunt urmatoarele: 
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 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; 

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 
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