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I. Preliminarii 

În lunga sa istorie, filatura s-a ocupat şi se va ocupa de analiza fazelor tehnologice de 

prelucrare a fibrelor de la prezentarea lor sub formă de cojoc sau balot până la obţinerea 

firelor, urmând tehnologia cardată, pieptănată şi semipieptănată de prelucrare a fibrelor, în 

funcţie de caracteristicile materiilor prime şi ale firelor. 

Filatura a cunoscut în ultimii ani o retehnologizare accentuată prin dotare cu utilaje de ultimă 

generație. Mașinile sunt caracterizate de consumuri reduse de materie primă și energie 

electrică, randamente și productivități ridicate, în condițiile obținerii unei calități înalte. 

Folosirea microprocesorului, introducerea automatizării unor operații, monitorizarea activității 

utilajului, etc. constituie componenta de bază ale unei filaturi moderne.  

Modulul ,,Filatura” constituie o treaptă majoră în formarea noului specialist în domeniul textil. 

Subiectele modulului contribuie nemijlocit la dezvoltarea multilaterală a viitorului specialist, 

familiarizându-i cu caracteristicile specifice ale filaturilor prin precizarea operaţiilor tehnologice 

necesare transformării fibrelor în fire. Un aspect destul de important îl constituie şi 

diversitatea proceselor tehnologice, iar elevii, în urma studierii modulului dat, vor fi capabili să 

le selecteze conform materiei prime, să aleagă utilajul tehnologic optim şi să le amplaseze în 

secţiile de producere ale filaturilor, în conformitate cu standardele în vigoare. 

,,Filatura” este un modul din componenta de specialitate care se studiază  în colegiu în anul IV 

de studii, semestrul VII, la specialitatea 72310 ,,Filatură şi ţesătorie”, domeniul de formare 

profesională – tehnician în industria textilă. Conform planului de învățământ, pentru modulul 

dat sunt alocate 120 de ore, acumulându-se 4 credite şi se finalizează cu examen. 

Pentru a studia modulul „Filatura", elevul  trebuie să posede cunoștințe dobândite în cadrul 

obiectelor: fizica, chimia, matematică, informatică precum şi celor de specialitate: 

F.01.O.010 Desen tehnic 

F.02.O.011 Studiul materialelor 

S.03.O.020 Filatura de bumbac 

S.05.O.024 Filatura de lână 

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

 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Modulul dat contribuie la formarea complexului de capacităţi şi aptitudini ale viitorului 

tehnician, necesare integrării cu succes în câmpul muncii, în sectoarele de producere ale 

filaturilor de lână, bumbac, fibre liberiene, mătase şi sintetice. Viitorul specialist cu profil 

tehnician în industria textilă este necesar să fie pregătit pentru anticiparea riscurilor apariţiei 

diverselor probleme de producţie, să fie flexibili pentru modificările continue ce apar în 

sectoarele filaturii şi să aplice cunoştinţele acumulate în vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru, 

stabilite în calificarea profesională. 

Unitățile de conținut sunt întocmite în raport cu materialele, utilajele și tehnologiile moderne 

utilizate. Datorită faptului că exigențele consumatorilor sunt în permanentă creștere, se 

impune o informare temeinică și continuă în scopul dezvoltării viziunii asupra producerii 

produselor textile conform tehnologiilor optime. 
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III. Competenţele profesionale specifice modulului 

CS1. Stabilirea bazei de materie primă utilizată în diverse procedee de filare a firelor de lână, 

bumbac, mătase, tip bast şi sintetice.  

CS2. Identificarea factorilor de influienţă asupra proprietăţilor fibrelor şi calităţii firelor 

obţinute. 

CS3. Monitorizarea proceselor de filare prin stabilirea succesiunii operaţiilor şi utilajului 

respectiv. 

CS4. Alegerea utilajului în dependență de materia primă şi sitemul de filare. 

CS5. Realizarea calculelor tehnologice privind caracteristicile fizico-mecanice ale materiei 

prime, deşeurile de fabricaţie şi parametrii tehnologici  ai  utilajului din filaturi. 

CS6. Organizarea acţiunilor de deservire a utilajului tehnologic din filaturile de bumbac, lână, 

mătase, fibre liberiene şi filaturile chimice. 

CS7. Soluţionarea problemelor de producere generate de diferite cauze. 

 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de credite Total 

Contact direct 

Lucrul 

individual Prelegeri 
Practice/ 

Seminar 

Proiect 

de an 

VII 120 20 - 40 60 Examen  4 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Elemente specifice ale  filaturilor  

UC1. Stabilirea tipurilor de 
materii prime utilizate în filaturi 
şi a proceselor tehnologice 
caracteristice acestora. 
 
 
 
 
 
UC2. Monitorizarea 
operaţiilor de pregătire și de 
filare a fibrelor în cadrul 
procesului tehnologic. 

1.1 Tehnologii de obţinere a 
firelor de bumbac 

Materii prime utilizate în 
filaturile de bumbac. 
Proiectarea firelor din fibre tip 
bumbac. 
Sisteme, fluxuri şi operaţii 
tehnologice de filare.  
Utilajul tehnologic din filatura 
de bumbac 
1.2 Particularităţile 

filaturilor de lână 
Tehnologia de obţinere a 
firelor de lână cardate.  
Tehnologia de obţinere a 
firelor de lână pieptănate şi 
semipieptănate. 
1.3 Filatura fibrelor liberiene 
Materii prime utilizate în 
filaturile fibrelor liberiene. 
Sisteme, fluxuri şi operaţii 
tehnologice de filare. 
Utilajul tehnologic din filatura 
fibrelor liberiene. 

A1. Identificarea fibrelor 
textile în conformitate cu 
specificul unității industriale.  
Selectarea materiei prime în 
dependenţă de fineţe şi 
sistemul de filare.  
A2. Determinarea 
caracteristicilor principale ale 
fibrelor de bumbac, lână și a 
fibrelor liberiene. 
A3. Clasificarea 
materiilor prime utilizate în 
filaturile de lână. 
A4. Identificarea 
etapelor de prelucrare a 
fibrelor de lână cardată, 
pieptănată și 
semipieptănată. 
A5. Determinarea 
materiilor prime utilizate în 
filatura liberienelor. 
A6. Citirea schemelor 
utilajelor tehnologice. 
A7. Deservirea utilajelor 
folosite la diverse operații 
din filaturi. 
A8. Determinarea  cote-
lor de participare a fibrelor în 
componenţa amestecului. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

UC3. Asigurarea funcţionalităţii 
sistemelor şi fluxurilor 
tehnologice în filaturi. 

1.4 Tehnologii de obţinere a 
firelor de mătase 
Materia primă utilizată la 
prelucrarea mătăsii naturale. 
Prelucrarea primară a 
gogoşilor de mătase şi 
recoltarea lor. 
Filatura de mătase din fibre      
filamentare. 
1.5 Tehnologia filării fibrelor 
artificiale și sintetice 
Materii prime folosite în 
filaturile firelor artificiale şi 
sintetice. 
Procedee de filare clasice și 
neconvenționale. 
Utilajul tehnologic specific 
filaturilor artificiale şi 
sintetice. 

A9.  Clasificarea materiilor 
prime în filatura de mătase 
și pentru obţinerea firelor 
chimice.  
A10. Identificarea etapelor 
de dezvoltare a gogoșilor 
de mătase. 
A11. Selectarea tipurilor de 
procese şi fluxuri tehno-
logice în conformitate cu  
sistemele de filare. 
A12.  Algoritmizarea opera-
ţiilor tehnologice conform 
procesului de filare. 
A13.  Citirea schemelor 
tehnologice.  
A14. Selectarea utilajului 
tehnologic  necesar. 
A15. Identificarea 
principiului de funcționare 
a utilajului selectat. 

2. Proiectarea unei filaturi (proiect de an)  

UC4. Organizarea științifică a 
conținuturilor teoretice 
acumulate, în eșalonarea unui 
proiect de studiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Introducere 
Importanța întreprinderilor 
de profil asupra economiei 
naționale. 
Ramurile industriei ușoare. 
Evoluția filaturii. 
2.2 Justificarea alegerii 
materiei prime 
Caracteristicile specifice și 
proprietățile materiei prime. 
Importanța proiectării unui 
amestec. 
Zonele de proveniență a 
materiei prime selectate. 
2.3 Justificarea alegerii 
procesului tehnologic  
Definiția generală a 
procesului tehnologic. 
Aspecte caracteristice ale 
diferitor procese de filare. 
Scopul operațiilor succesive 
ale unui proces tehnologic de 
filare. 
2.4 Justificarea alegerii 
utilajului tehnologic și 
calculul productivității 
Utilaje specifice anumitor 
procese tehnologice. 

A16. Valorificarea filaturilor 
în economia națională. 
A17. Aprecierea indicilor 
fizico-mecanici ai fibrelor în 
condiţii de laborator. 
A18. Identificarea  
importanței industriei 
textile. 
A19. Identificarea  
caracteristicilor filaturii de 
lână cardată, pieptănată și 
semipieptănată.  
A20. Clasificarea lânii în 
conformitate cu  diferite 
criterii. 
A21. Alcătuirea amestecului 
conform firelor ce urmează 
a fi obținute. 
A22. Identificarea etapelor 
și operațiilor procesului 
tehnologic ales. 
A23. Aprecierea rolului 
operațiilor tehnologice. 
A24. Selectarea utilajului 
tehnologic conform 
operațiilor din proces. 
A25. Citirea schemelor 
tehnologice şi cinematice 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

 

 

 

 UC5. Justificarea proiectării 
unei filaturi, conform 
parametrilor tehnologici, în 
limita unităţilor de conţinut 
propuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UC6. Estimarea potenţialului 
productiv prin calculele 
cantitative şi calitative 
necesare. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
UC7. Modelarea amplasării 
filaturii cu precizarea modului 
de amplasare a tuturor 
încăperilor necesare şi a 

Relații de calcul a 
productivității teoretice și 
practice ale utilajelor 
necesare. 
Scheme tehnologice ale 
mașinilor/agregatelor 
folosite. 
Principii de funcționare ale 
utilajelor de pregătire pentru 
filare și pentru finisare. 
2.5  Calculul necesarului de 
materie primă și a deșeurilor 
pe fazele procesului 
tehnologic 
Materialele recuperabile 
după o prealabilă pregătire. 
Relații de calcul pentru 
productivitatea zilnică și pe 
oră. 
Procentul de materie primă și 
deșeuri pe fazele procesului 
tehnologic în conformitate cu 
amestecul realizat. 
2.6  Caracteristica firului 
obținut  
Parametrii tehnici ai firelor 
obținute. 
Controlul tehnic de calitate. 
Aparate pentru efectuarea 
controlului  tehnic. 
Modalitatea de efectuare a 
controlului de calitate. 
2.7  Planul de filare 
Importanța planului de filare. 
Obiectivele necesare 
întocmirii planului de filare. 
Principii ce stau la baza 
planului de filare. 
 2.8  Calculul necesarului de 
utilaj și forțelor de muncă 
Relații de calcul pentru 
numărul de mașini și numărul 
de fuse. 
Necesarul de fuse în filaturi. 
Necesarul de utilaj pe fazele 
procesului tehnologic pentru 
diverse procese de filare. 
2.9  Amplasarea utilajului în 
secțiile de producere ale 
filaturii 
Criterii generale de 

ale mașinilor și agregatelor 
necesare. 
A26. Calculul productivității 
teoretice și practice ale 
utilajului tehnologic. 
A27. Identificarea 
caracteristicilor tehnice ale 
utilajului selectat. 
A28. Determinarea părților 
componente ale 
mașinilor/agregatelor 
tehnologice. 
A29. Deservirea  utilajului 
tehnologic din diverse 
sectoare de producere. 
A30. Identificarea 
materialelor recuperabile 
care pot fi refolosite. 
A31. Determinarea produc-
tivității zilnice și pe oră. 
A32. Calculul necesarului de 
materie primă și deșeuri pe 
fazele procesului tehnologic 
în conformitate cu 
componența amestecului. 
A33. Indicarea parametrilor 
tehnici ai firelor obținute. 
A34. Identificarea 
aparatelor de verificare a 
calității. 
A35. Realizarea periodică a 
controlului calității. 
A36. Valorificarea planului 
de filare. 
A37. Întocmirea planului de 
filare. 
A38. Stabilirea obiectivelor 
și principiilor de bază în 
vederea întocmirii planului 
de filare necesar. 
A39. Determinarea 
numărului de fuse. 
A40. Calcularea numărului 
de mașini/agregate. 
A41. Adoptarea numărului 
de utilaje tehnologice 
pentru fiecare secție. 
A42. Determinarea 
muncitorilor pentru fiecare 
secție în conformitate cu 
numărul de utilaje și norma 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

utilajului din ele. 
 

  

 

 

 

UC8.Organizarea mijloacelor de 
transport și a normelor de 
securitate a muncii în 
organizarea procesului de 
producţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amplasare. 
Norme de amplasare. 
Alegerea tipului de clădire. 
Alegerea rețelei de stâlpi a 
structurii de rezistență. 
Amplasarea secțiilor și a 
utilajului. 
2.10  Transportul intern în 
filaturi 
Importanța transportului în 
unitatea industrială. 
Utilajul pentru ridicat și 
transportat şi clasificarea 
acestuia după diverse criterii. 
Transportul intern specific 
filaturilor. 
2.11  Protecția muncii în 
filatură 
Rolul și importanța protecției 
muncii. 
Elementele de bază a 
protecției  muncii în filatură. 

de deservire. 
A43.Identificarea regulilor 
de amplasare a utilajului în 
întreprinderile industriale. 
A44. Calculul depozitelor în 
filatură.  
A45. Calculul subdiviziunilor 
întreprinderii. 
A46. Implementarea 
transportului intern în 
întreprindere. 
A47. Clasificarea utilajelor 
pentru ridicat și transportat. 
A48. Selectarea mijloacelor 
de transport necesare 
filaturii modelate. 
A49. Tipologizarea 
mișcărilor necesare pentru 
deplasarea sarcinilor. 
A50. Identificarea 
principalelor elemente de 
protecție a muncii în 
filatură. 
A51. Valorificarea micro-
climatului din întreprindere. 
A52. Asigurarea măsurilor 
de protecție împotriva 
incendiilor. 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Proiect de an 

1. Elemente specifice ale filaturilor 54 20 - 34 

2. Proiectarea unei filaturi 66 - 40 26 

 TOTAL 120 20 40 60 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Elemente specifice ale filaturilor 

1.1 Fibrele chimice tip bumbac . Tabel elaborat 
Prezentarea 
tabelului 

Săptămâna 1 

1.2 Deșeurile din filatura de bumbac. Fişă de analiză 
Prezentarea 
fişei 

Săptămâna 1 

1.3 Caracteristicile tehnice ale 
utilajului din filatura de bumbac. 

Tabel elaborat Prezentarea 
tabelului 

Săptămâna 2 

1.4 Caracteristicile tehnice ale 
utilajului din filatura de lână. 

Tabel elaborat Prezentarea 
tabelului 

Săptămâna 2 

1.5 Particularităţi cu privire la 
obţinerea firelor  de lână 
semipieptănate. 

Proces tehnologic 
elaborat 

Prezentarea 
procesului 
tehnologic 

Săptămâna 3 

1.6 Particularităţi cu privire la 
prelucrarea fibrelor chimice din 
polimeri sintetici în filatura de lână. 

Fișă de analiză Prezentarea 
fişei 

Săptămâna 3 

1.7 Aspecte specifice privind filarea 
fuioarelor şi câlților de in/ cânepă. 

Poster 
Prezentarea 

posterului 
Săptămâna 3 

1.8  Fabricarea sforilor frânghiilor şi 
odgoanelor. 

Prezentare electronică 
Derularea 
prezentării 

Săptămâna 4 

Fişă de analiză 
Prezentarea 
fişei 

Săptămâna 4 

1.9 Recoltarea gogoșilor de mătase. Rezumat scris 
Prezentarea 
rezumatului 

Săptămâna 5 

1.10 Sortimente de produse 
confecționate din mătase naturală și 
artificială. 

Prezentare electronică 
Derularea 
prezentării 

Săptămâna 5 

Studiu de caz 
Prezentarea 
studiului 

Săptămâna 5 

1.11 Progrese înregistrate pe plan 
mondial în privinţa obţinerii noilor 
tipuri de fire poliesterice şi domenii 
de utilizare. 

Tabel elaborat 
Prezentarea 
tabelului 

Săptămâna 6 

1.12 Domenii de utilizare a firelor 
chimice. 

Prezentare electronică 
Derularea 
prezentării 

Săptămâna 6 

1.13 Analiza principalelor 
caracteristici ale firelor naturale şi 
chimice. 

Fişă de analiză 
Prezentarea 
fişei 

Săptămâna 6 

2. Proiectarea unei filaturi 

2.1  Proiectarea amestecurilor și 
rețete de amestec. 

Problemă rezolvată 
Prezentarea 
rezultatelor 

Săptămâna 7 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

Argumentare scrisă 
Prezentarea 
argumentării 

Săptămâna 7 

2.2  Reprezentarea schemelor 
tehnologice a utilajelor din filaturi. 

Desen pe calculator 
Prezentarea 
desenului 

Săptămâna 7 

Săptămâna 8 

2.3 Întreținerea utilajului din filaturi. 

Tabel elaborat 
Prezentarea 
tabelului 

Săptămâna 8 

Fişă de sinteză 
Prezentarea 
fişei 

Săptămâna 8 

2.4 Analiza semifabricatelor din 
filaturi. 

Tabel elaborat 
Prezentarea 
tabelului 

Săptămâna 9 

Fişă de analiză 
Prezentarea 
fişei 

Săptămâna 9 

2.5 Aparate și instalații de măsură și 
control a firelor textile. 

Prezentare electronică Derularea 
prezentării 

Săptămâna 9 

Studiu de caz 
Prezentarea 
studiului 

Săptămâna 9 

2.6 Factori de risc și boli 
profesionale. 

Tabel elaborat 
Prezentarea 
tabelului 

Săptămâna 10 

Studiu de caz 
Prezentarea 
studiului 

Săptămâna 10 

Portofoliu  
Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna 10 

 

VIII. Temele recomandate proiectelor de an 

1 
Schițarea procesului tehnologic de filare pentru producerea firului cardat de lână 
100%. 

2 
Elaborarea procesului tehnologic de filare în conformitate cu utilajul existent într-o 
filatură pentru producerea firelor tip lână cardată. 

3 Elaborarea planului de filare pentru obținerea firelor tip lână semipietănată. 
4 Tehnologia de producere a firelor pieptănate de/tip lână. 
5 Schițarea amplasării utilajului tehnologic în filatura de fire sintetice. 

6 
Reorganizarea unei filaturi pieptănate pentru producerea firelor de finețe 
înaltă. 

IX. Sugestii metodologice 

Predarea modulului ,,Filatura” presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee cât mai 

diverse şi adaptate pentru activitatea de instruire, care contribuie substanţial la dezvoltarea 

multilaterală a elevilor. Folosirea nemijlocită a metodelor adecvate influenţează dezvoltarea 

gândirii critice, stimularea creativităţii şi nu în ultimul rând sporeşte interesul pentru învăţare.  
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În conformitate cu subiectul lecţiei, se adoptă una sau altă metodă, factorul decisiv fiind 

considerat efectul acesteia asupra formării abilităţilor elevilor. În această ordine de idei, 

indiferent de  metoda adoptată, acestea includ utilizarea pe larg a materialului didactic sub 

formă de scheme tehnologice, diagrame, texte, prezentări electronice şi filme cu caracter 

instructiv, specifice unității de conținut.  

Un factor important îl prezintă şi corelarea dintre procesul de instruire şi finalităţile acestuia. În 

urma studierii unităţii de curs, elevii vor fi capabili să elaboreze proiectul de an care va 

influența la dezvoltarea competențelor profesionale. Ca finalitate a proiectului de an, elevii vor 

putea să: identifice materiile prime utilizate în filaturi, selecteze sistemele de filare optime, 

stabilească succesiunea operaţiilor tehnologice și să selecteze utilajul necesar conform 

caracteristicilor tehnice, calculeze productivitatea utilajelor. Aceste abilităţi dezvoltate în 

decursul orelor sunt racordate la necesităţile şi aşteptările ulteriorilor angajatori, precum şi la 

specificul noilor tehnologii. Datorită acestui fapt, absolvenţii vor putea fi încadraţi cu uşurinţă 

în câmpul muncii, prestând servicii de calitate. 

Procesul didactic se bazează pe activităţile de predare-învăţare cu caracter activ, interactiv, 

aplicativ şi centrat pe elev, prin sporirea activităţilor practice. În scopul învăţării centrate pe 

elev, cadrul didactic adoptă strategiile de predare specifice stilului de învăţare a elevilor şi 

diferenţiază sarcinile adaptându-le la specificul clasei de elevi.  

Metodele recomandate pentru predarea modulului ,,Filatura” sunt:  

Unitatea de învăţare Metode recomandate 

Elemente specifice ale filaturilor 
 Expunerea didactică 

 Conversaţia didactică 

 Demonstraţia  

 Lucrul cu manualul 

 Observaţia 

 Învăţarea prin descoperire 

Proiectarea unei filaturi 
 Expunerea didactică 

 Conversaţia didactică 

 Lucrul cu manualul 

 Algoritmizarea  

 Demonstraţia  

 Problematizarea 

 Observaţia 

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

diagrame, 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.  

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat întregului proces de învăţământ, care 

urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, ca şi valoarea, nivelul, performanţele 

şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. 

Evaluarea constituie un pilon de bază în procesul de instruire.   
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Activităţile de evaluare sunt orientate spre motivarea elevilor şi obţinerea unui feedback 

continuu.  

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive 

sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produs pentru 
măsurarea 

competenţei 
Criterii de evaluare a produselor 

1. Tabel elaborat  Corectitudinea structurii tabelare. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

 Completarea tabelului conform cerinţelor. 

 Exactitudinea rezultatelor şi rigoarea probelor. 

 Structurarea logică a rezultatelor obţinute în tabel. 

 Capacitatea de analiză şi sinteză. 

 Apelarea la propria experienţă.  

2. Fişă de analiză  Folosirea unui limbaj bogat şi adecvat vizavi de acţiunea 
îndeplinită. 

 Selectarea criteriilor de comparare. 

 Precizarea indicilor/valorilor conform criteriilor selectate. 

 Modul de structurare. 

 Completarea fişei conform cerinţelor. 

 Capacitatea de analiză şi sinteză. 

 Apelarea la propria experienţă. 

3. Poster  Corespunderea cu cerinţele de executare. 

 Corectitudinea selectării materialului. 

 Structurarea conţinutului posterului. 

 Relevanţa elementelor grafice şi imaginilor utilizate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Impactul vizual şi relevanţa pentru audienţă. 

 Evidenţierea unei contribuţii ştiinţifice personale. 

 Desemnarea rezultatelor într-un cadru interactiv.  

4. Prezentare electronică  Redarea esenţei subiectului în cauză. 

 Relevanţa elementelor grafice şi imaginilor utilizate. 

 Modul de amplasare elementelor grafice şi imaginilor în 
corespundere cu conţinutul teoretic. 

 Creativitatea şi originalitatea. 

 Corectitudinea reprezentării  legăturilor (relaţiilor) dintre 
elementele grafice şi imagini şi conţinutul teoretic. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale 
elementelor grafice şi imaginilor. 

5. Rezumat scris   Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 
lucrării supuse rezumării. 

 Textul rezumatului  este concis şi structurat logic. 

 Foloseşte un limbaj bogat, adecvat  tematicii lucrării în 
cauză. 

 Fidelitatea: înţelegerea esenţialului şi reproducerea lui, nu 
trebuie să existe contrasens. 

 Coerenţa: rezumatul are o unitate şi un sens evidente, 
lizibile pentru cei care nu cunosc textul sursă. 
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 Progresia logică: înlănţuirea ideilor, prezentarea 
argumentelor sunt clare şi evidente. 

 Angajamentul autorului, aptitudinea critică  corect evaluată 
şi transpusă. 

 Respectarea modalităţilor de enunţare a textului sursă. 

 Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este un 
colaj de citate. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: ¼ din 
textul iniţial. 

 Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare logică 
a ideilor, frazelor, paragraful textului. 

 Text format citeţ, lizibil, plasarea clară în pagină.  

6. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 
acestora. 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 
rezolvarea adecvată a cazului analizat. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 
analizat de caz. 

 Noutatea și valoarea științifică a informației. 

 Exactitatea rezultatelor și rigoarea probelor. 

 Capacitatea de analiză și de sinteză a documentelor, 
adaptarea conținutului. 

 Originalitatea studiului, a formulării și a realizării. 

 Personalizarea (să nu fie lucruri plagiate). 

 Aprecierea critică, judecată personală a elevului. 

 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

7. Fişă de sinteză  Folosirea unui  limbaj bogat şi adecvat vizavi de acţiunea 
îndeplinită. 

 Selectarea criteriilor de comparare. 

 Precizarea indicilor/valorilor conform criteriilor selectate. 

 Modul de structurare. 

 Completarea fişei conform cerinţelor. 

 Capacitatea de analiză şi sinteză. 

 Apelarea la propria experienţă. 

8. Portofoliu  Completarea setului de lucrări. 

 Sistematizarea lucrărilor conform succesiunii logice a 
subiectelor. 

 Completarea cu imagini, scheme, diagrame 
corespunzătoare. 

 Corectitudinea întocmirii tabelului documentaţiei tehnice. 

 Respectarea termenilor de prezentare. 

Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale sunt prezentate în tabelul 

de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Procese tehnologice elaborate  Corectitudinea termenilor. 

 Corectitudinea ordinii plasării operaţiilor. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

 Fundamentarea deciziilor. 

 Modul de prezentare şi interpretare a 
procesului tehnologic. 

 Respectarea termenilor de realizare. 

2. Mecanisme, aparate, 
echipamente etc. deservite 

 Calitatea deservirii. 

 Corespunderea cerinţelor tehnice. 

 Corespunderea cerinţelor ergonomice. 

 Promptitudinea deservirii.  

 Productivitatea. 

3. Schemă analizată  Respectarea limbajului tehnic. 

 Specificarea corectă a elementelor grafice. 

 Algoritmizarea elementelor constructive ale 
schemelor. 

 Redarea principiului de funcţionare. 

  Modul de prezentare. 

4. Fişă de observare  Folosirea unui limbaj bogat şi adecvat vizavi 
de acţiunea îndeplinită. 

 Modul de structurare. 

 Completarea fişei conform cerinţelor. 

 Algoritmizarea mânuirilor efectuate la o 
sarcină de lucru. 

 Capacitatea de analiză şi sinteză. 

5. Problemă rezolvată  Înţelegerea problemei. 
 Documentarea în vederea identificării 

informaţiilor necesare în rezolvarea 
problemei. 

 Formularea şi testarea ipotezelor. 
 Stabilirea strategiei rezolutive. 
 Prezentarea şi interpretarea rezultatelor. 

6.  Desen pe calculator  Redarea esenţei subiectului în cauză. 
 Relevanţa elementelor grafice utilizate. 
 Gradul de transmitere a mesajului. 
 Corespunderea concepţiei, stilului, aşezării în 

pagină şi a designului grafic. 
 Creativitatea şi originalitatea. 
 Calitatea tehnică. 
 Originalitatea şi capacitatea de a ilustra, prin 

forme şi culori, prin poziţionarea compoziţiei 
în transmiterea mesajului preconizat. 

 Impactul vizual şi comunicativ. 

Forma specifică de evaluare finală utilizată la modulul dat este examenul oral. 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Sălile pentru realizarea prelegerilor la unitatea de curs „Filatura” trebuie să corespundă 

Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena instituțiilor de învăţământ 

secundar profesional” (Hotărârea nr. 23 din 29.12.2005).  Orele pot fi realizate în cabinete de 
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studiu a disciplinelor de specialitate, suprafața cărora trebuie să fie – în  dependenţă de 

numărul de elevi  – 2,0 m2 pentru 1 elev.  

Cabinetul trebuie să dispună, atât de iluminare naturală directă, laterală, cât şi de iluminare 

artificială, corespunzătoare cerințelor normativului în construcție II-4-79 „Iluminatul natural şi 

artificial. Norme de proiectare”.  

În ceea ce privește amenajarea încăperilor, cabinetul de discipline de specialitate trebuie să 

posede mese de lucru şi scaune în strictă dependenţă de valoarea taliei elevilor, astfel ca 

mobilierul să asigure o ţinută corectă elevilor.  

Cabinetul trebuie să fie dotat de asemenea cu  tablă, proiector şi ecran pentru derularea 

prezentărilor şi filmelor. Nu vor lipsi nici planșele, fișele, schemele, diverse desene ce permit 

ilustrarea materialului predat. 

Proiectele de an se vor realiza în cabinetul disciplinelor de specialitate care trebuie să fie dotat 

cu: dinamometru, torsiometru, balanţă analitică, vârtelniţă, lupă textilă, riglă, mostre (de fibre, 

semifabricate şi fire), foi milimetrice, șabloane, standarde de construcție și de amplasare a 

utilajelor, nomenclatoare şi cataloage cu proprietățile materialelor. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. 

Asociaţia generală a inginerilor din 
România, societatea inginerilor textilişti 
din România, Manualul inginerului 
textilist, Vol. I,  AGIR, 2003. 

Bibliotecă 

Internet 

1 

 

2. 
Avram D., Buhu L., Filatura de lînă, vol 
1, Editura ”PERFORMANTICA” Iaşi, 
2004. 

Profesor 1 

3.  
Avram D., Buhu L., Proiectarea 
tehnologică în filaturile de lînă, Casa de 
editură Genus, Iași 2001. 

Profesor 1 

3. 
Bordeianu Demetra Lăcrămioara, 
Tehnologii şi utilaje în filaturi, Vol. I, 
ANKAROM, Iaşi, 1997. 

Bibliotecă 1 

4. 

Romița Țiglea Lupașcu, Florentina-Flori 
Costache ș.a., Industria textilă și 
pielărie, CD PRESS, București, 2011. 

Bibliotecă 

 

Profesor 

1 

 

1 

5. 

Romița Țiglea Lupașcu, Felicia Ilieșiu 
ș.a., Industria textilă și pielărie, CD 
PRESS, București, 2011. 

Bibliotecă 

 

Profesor 

1 

 

1 



17 / 17 

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

Bibliotecă 10 

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

Bibliotecă 

 
4 

8. 

Zorica Rotariu, Brătilescu  Ion, Băjănaru   
Petre,   Utilajul şi tehnologia filării şi 
calcule în filatură,  Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1988. 

Bibliotecă 

 

Profesor 

1 

 

1 

9. 
Regimuri tehnologice  
„Filatura-Ungheni”  SRL , Ungheni. 

Profesor 
Întreprindere 

1 
 

10. www.tex.tuiasi.ro Internet  

11. www.dex-tex.info Internet  

 


