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I. Preliminarii 

Modulul „Organizarea proceselor tehnologice” face parte din componenta de specialitate a planului 

de învățământ și contribuie la formarea traseului individual de formare profesională. Unitatea de curs 

„Organizarea proceselor tehnologice” are drept scop acumularea cunoștințelor și formarea abilităților 

de bază, integrate în competențe profesionale, care permit abordarea științifico-practică a domeniului 

industriei tricotajelor, precum și înțelegerea și crearea de noi cunoștințe.   

Modulul respectiv este structurat în patru unități de învățare, inclusiv proiectul de an, care contribuie 

la formarea de competențe, deprinderi, atitudini menite să asigure o integrare profesională optimă în 

câmpul muncii.   

Fiecare unitate de învățare oferă informații necesare pentru cunoașterea și alegerea corectă a 

procesului tehnologic de realizare a tricotajelor în corelare cu sortimentul articolului din tricot 

planificat.  Astfel absolvenții vor fi capabili să organizeze activitățile sectoarelor de realizare a 

tricotajelor și să calcule parametrii tehnologici corespunzători.  

Pentru studierea acestui modul este necesară studierea prealabilă a următoarelor unități de curs:  

1. S. 01. A. 032 Bazele tehnologiei confecțiilor din tricot  I  

2. F. 02. O. 014 Bazele tehnologiei confecțiilor din tricot  II  

3. F. 03. O. 017 Tehnologia confecțiilor din tricot I          

4. S. 04. A. 035  Tehnologia confecțiilor din tricot II  

5. S. 05. L. 003 Tehnologia confecțiilor exterioare din tricot I 

6. S. 07. O. 027 Tehnologia confecțiilor exterioare din tricot II 

7. S. 05. O. 026 Curs avansat în tehnologiei confecțiilor din tricot   

8. F. 01. O. 011 Utilajul confecțiilor din tricot  

 
 

II. Motivaţia, utilitatea unităţii de curs pentru formarea profesională  

Studierea modulului „Organizarea proceselor tehnologice” va contribui la formarea şi dezvoltarea 

competenţelor de rearanjare a utilajului în sectoarele de  fabricație a tricotajelor,  organizarea  și 

monitorizarea proceselor tehnologice de realizare a tricotajelor,   verificarea calității proceselor de 

producere a tricotajelor și a produselor din tricot, examinarea funcționării mecanismelor, 

determinarea defectelor și stabilirea metodelor de remediere. Studierea cursului urmăreşte 

dezvoltarea competenţelor necesare pentru pregătirea personalităţii pentru viaţa şi activitatea 

independentă, formarea competențelor profesionale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și 

sarcinilor de lucru stabilite în calificările profesionale:  

- Elaborarea succesiunii operațiilor tehnologice de realizare a tricoturilor și a produselor din 

tricot;  

- Tricotarea/croirea produsului proiectat;  

- Cuplarea fazelor tehnologice în operații tehnologice;  

- Modificarea parametrilor tehnologici conform tipului de material/materii prime și metode de 

prelucrare a materiei prime;  

- Implicarea privind îmbunătățirea indicatorilor de calitate specifici procesului de fabricație și a 

produselor din tricot.   

 
 

III. Competențele profesionale specifice disciplinei  

Competenţe profesionale conform standartului de calificare sunt: 
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CP 2. Organizarea procesului de producere a diverselor tipuri de tricoturi 

CP 4. Organizarea procesului de confecționare a produselor din tricot 

CP 9. Monitorizarea proceselor de producție. 

 

Competențele specifice ale disciplinei„Organizarea proceselor tehnologice” sunt: 

CS1. Monitorizarea lucrărilor de producere a confecțiilor din tricot.  

CS2. Participarea la organizarea lucrărilor de producere a confecțiilor din tricot.  

CS3. Participarea la organizarea lucrărilor de producerea a confecțiilor din tricot  

CS4. Efectuarea calculului tehnologic la proiectarea proceselor tehnologice  

CS5. Elaborarea procesului tehnologic de fabricare a îmbrăcămintei.  

CS6. Stabilirea  poziției  amplasării utilajelor în secțiile de producere.  

 

 

                          IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul  

 Numărul de ore   

Modalitatea 
de evaluare  

Numărul 
de 

credite  Total  

Contact direct  

Proiect de 
an  

Lucrul 
individual  

Prelegeri  
Practică/ 
Seminar  

VIII  150  20  40  40 50  examen  5  

  



 

V. Unitățile de învățare 
  

Unităţi de competenţă  Unităţi de conţinut  Abilităţi  

1. Etapele tehnologice și  succesiunea de prelucrare  a mostrei-etalon pentru diverse sortimente de produse din tricot. 

UC1. Identificarea elementelor 

componenete ale 

procesului  de proiectare 

a proceselor de fabricare 

a produselor de 

îmbrăcăminte  

UC2.Participarea la elaborarea 

procesului tehnologic de 

fabricare a 

îmbrăcămintei. 

 

  

1. Tipurile întreprinderilor de producere a 

tricotajelor  

2. Definirea noțiunilor: tehnologie, proces, 

procese  tehnologic, faze tehnologice,  flux 

tehnologic, schemă tehnologică, etc.  

3. Elementele componenete ale procesului de 

fabricație  

4. Corelarea utilajului tehnologic  și a fazelor 

tehnologice a procesului de producere  

5. Tehnologii de realizare a produselor de, 

îmbrăcămintei din diverse materii prime.   

6. Desenul tehnic, descrierea aspectului exerior  

7. Traseul tehnologic de prelucrare a produsului 

8. Alegerea justificativă a produsului de 

îmbrăcăminte. 

9. Elaborarea succesiunii tehnologice și 

conținutului operațiilor și a fazelor 

tehnologice. 

10. Indicarea echipamentului tehnologic adecvat 

variantei alese (inclusiv S.D.V.-urile). 

A1. Identificarea elementelor specifice proiectării proceselor de producere a 

produselor din diverse materii prime  

A2. Cunoașterea cerințelor proiectării  proceselor de producere  

A3. Cunoașterea succesiunii realizării calculului corespunzător proiectării 

proceselor de producere  

A4. Identificarea datelor inițiale pentru proiectarea proceselor de proucere  

A5. Stabilirea fazelor tehnologice de realizare a produselor  din diverse 

materii prime  

A6. Argumentarea corespunderii materiei prime prelucrate și a utilajului 

stabilit în întreprinderile de producere conform procesului tehnologic 

proiectat  

A7. Argumentarea asemănărilor și a deosebirilor întrprinderilor de producere 

a diverselor produse textile    

A8. Gestionarea cheltuelilor de materie primă și alte materiale auxiliare. 

A9.Realizarea desenului tehnic. 

 

  A10. Efectuarea  succesiunii tehnologice de prelucrare a produsului de 

îmbrăcăminte. 

A11. Identificarea  echipamentului tehnologic modern pentru prelucrarea a 

produsului de îmbrăcăminte.  

2. Metode de normare a timpului și calculul timpului de confecționare a produselor din tricot de diverse sortimente. 

Norme tehnice de realizare a schemei diviziunii muncii în cadrul procesului tehnologic. 

UC3. Aplicarea principiilor de bază 

ale  proiectării proceselor 

tehnologice   

UC4. Identificarea documentației 

1. Determinarea regimurilor de prelucrare.  

2. Calculul proceselor tehnologice.  

3. Cuplarea fazelor tehnologice.  

4. Analiza cuplării fazelor tehnologice.  

A12 Stabilirea nornelor de timp la prelucrarea produsului. 

A13. Stabilirea datelor inițiale a produsului de îmbrăcăminte. 

A14. Verificarea calcului numărului de muncitori, capacității de producere.  

A15. Stabilirea  cerințelor pentru realizarea  cuplării  



 

Unităţi de competenţă  Unităţi de conţinut  Abilităţi  

tehnologice   5. Schema tehnologică a liniei tehnologice cu 

un model.  

6. Analiza schemei tehnologice.   

7. Calculul indicatorilor tehnico-economici.  

8. Principii în stabilirea succesiunii operațiilor 

și fazelor tehnologice.  

9. Planificarea documentației tehnologică în  

10. corespundere cu forma de organizare a 

întreprinderii 

A16. Identificarea greșelilor pentru realizarea cuplării  

A17. Executarea cuplării fazelor tehnologice.  

A18. Realizarea analizei  cuplării fazelor tehnologice.  

A19. Reprezentarea graficului sincronic  

A20. Întocmirea schemei tehnologică a liniei tehnologice cu un model.  

A21. Identificarea  indicatorilor tehnico-economici.   

A22. Stabilirea principiilor succesiunii operațiilor și fazelor tehnologice. 

A23. Selectarea documentației tehnologice în cadrul producției  

A24. Completarea documentației tehnologice 

3.Norme tehnice  și principiile de organizare a liniilor de producere în cadrul întreprinderilor de tricotaje. 

Principiile de planificare a secțiilor de producere a întreprinderii. 

UC5. Identificarea criteriilor  

amplasarea locurilor de muncă 

1. Criterii de amplasare a locurilor de muncă  

2. Amplasarea locurilor de muncă în secțiile 

întreprinderii 

A25. Identificarea criteriilor de amplasare  

A26. Reprezentarea amplasării locurilor de muncă  

 



 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare  

Nr. 

crt. 

Unități de învățare Total  Numărul de ore  Proiect de 

an  

Lucrul 

individual  Contact direct  

Prelegeri  
Practică/ 

Seminar  

1  

Etapele tehnologice și  

succesiunea de prelucrare  a 

mostrei-etalon pentru diverse 

sortimente de produse din tricot. 

42 6 20 - 16 

2  

Metode de normare a timpului și 

calculul timpului de 

confecționare a produselor din 

tricot de diverse sortimente. 

Norme tehnice de realizare a 

schemei diviziunii muncii în 

cadrul procesului tehnologic. 

40 6 12 - 22 

3  

Norme tehnice  și principiile de 

organizare a liniilor de producere 

în cadrul întreprinderilor de 

tricotaje. 

Principiile de planificare a secțiilor 

de producere a întreprinderii. 

28 8 8 - 12 

6  Proiect de an  40  -  -  40  -  

  Total  150  20  40  40  50  

   

 

VII. Studiul individual ghidat de profesor 

 Materii pentru studiu 

individual  

Produse de 

elaborat  

Modalități de 

evaluare  

Termeni de 

realizare  

1. Etapele tehnologice și  succesiunea de prelucrare  a mostrei-etalon pentru diverse 

sortimente de produse din tricot. 

1.1 Realizare succesiunii 

tehnologice de prelucrare a 

produselor de 

îmbrăcăminte exterioare  

Proiect individual. 

Caiet de sarcini 

 

Prezentarea 

proiectului individual 

Portofoliul 

Îndeplinirea sarcinilor 

Săptămâna 2 

1.2 Realizare succesiunii 

tehnologice de prelucrare a 

produselor de lengerie  

Proiect individual 

Caiet de sarcini 

 

Prezentarea 

proiectului individual 

Îndeplinirea sarcinilor 

Portofoliul 

Săptămâna 4 



 

 Materii pentru studiu 

individual  

Produse de 

elaborat  

Modalități de 

evaluare  

Termeni de 

realizare  

1.3 Utilaje moderne pentru 

mecanizarea procesului 

tehnologic.  

Referat 

Prezentare  

Prezentarea  

Referatului  

Derularea prezentării   

Săptămâna 5 

2. Metode de normare a timpului și calculul timpului de confecționare a produselor din 

tricot de diverse sortimente. Norme tehnice de realizare a schemei diviziunii muncii în 

cadrul procesului tehnologic. 

2.1 Stabilirea documentației 

tehnologice  la producerea în 

masă.  

Proiect individual. 

Caiet de sarcini 

Calcule realizate 

 

Prezentarea 

Caietului de sarcini și a 

calculului realizat 

Portofoliul 

Săptămâna 6 

2.2 Stabilirea documentației 

tehnologice  la producerea 

individuală  

Proiect individual. 

Caiet de sarcini 

Calcule realizate 

 

Prezentarea 

Caietului de sarcini și a 

calculului realizat 

Portofoliul 

Săptămâna 7 

3. Norme tehnice  și principiile de organizare a liniilor de producere în cadrul 

întreprinderilor de tricotaje. Principiile de planificare a secțiilor de producere a 

întreprinderii. 

3.1 Metode de amplasare a 

locurilor de muncă  în 

secția de cusut la 

producerea individuală.  

Proiect individual. 

 

Prezentarea 

proiectului individual. 

 

Săptămâna 9 

3.2  Metode de amplasare a 

locurilor de muncă  în 

secția de croit la 

producerea în masă  

Proiect individual.  

  

Prezentarea 
proiectului individual.  

  

  Săptămâna 

10 

  

 

 

VIII. Tematice recomandate pentru lucrările de laborator şi proiecte de an  

 

Tematicile recomandate pentu lucrările de laborator  

Nr. 
Ord. 

Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice/ de laborator Ore 

1 

Etapele tehnologice și  

succesiunea de prelucrare  a 

mostrei-etalon pentru diverse 

sortimente de produse din 

tricot. 

Elaborarea desenului tehnic și descriere 

produsului de îmbrăcăminte  
2 

Elaborarea succesiunii tehnologice de 

prelucrare a produsului de îmbrăcăminte  
6 

Selectarea echipamentului tehnologic de 

prelucrare a produsului și calcularea 

timpului de prelucrare.  

2 

2 

Metode de normare a 

timpului și calculul timpului 

de confecționare a 

Elaborarea calcului procesului tehnologic  2 

Elaborarea cuplării fazelor tehnologice.  4 

Elaborarea analizei cuplării fazelor 4 



 

produselor din tricot de 

diverse sortimente. 

Norme tehnice de realizare a 

schemei diviziunii muncii în 

cadrul procesului tehnologic. 

tehnologice.  

Elaborarea schemei tehnologice a liniei 

tehnologice.  
4 

Elaborarea analizei schemei tehnologice a 

liniei tehnologice.  
4 

Elaborarea calculului indicatorilor tehnico-

economici.  
2 

3 

Norme tehnice  și principiile 

de organizare a liniilor de 

producere în cadrul 

întreprinderilor de tricotaje. 

Principiile de planificare a 

secțiilor de producere a 

întreprinderii. 

Elaborarea documentației tehnologice: în 

cadrul întreprinderilor de profil. 
2 

Elaborarea documentației tehnologice: în 

cadrul producției de serie mare și masă.  
4 

Metode de amplasare a locurilor de 

muncă în linia tehnologică.  
4 

Total 40 

 

 

Tematicile recomandate pentru proiectele de an  

Nr. 

Ord. 

Cuprins Nr. de 

ore 

1  Descrierea tendințelor modei 1  

2  Elaborarea desenului tehnic și descriere produsului de îmbrăcăminte 2  

3  Selectarea şi caracteristica materialelor propuse. 2  

4  Caracteristica echipamentului tehnologic 2  

5  Schema tehnologică la realizarea produsului 2 

6  Succesiunea tehnologică de confecţionare  a produsului 4 

7  Calculul coeficientului de mecanizare 1  

8  Calculul procesului tehnologic de bază 1  

9  Calculul preliminar al procesului tehnologic de bază 2  

10  Cuplarea fazelor  în operaţii tehnologice  și analiza cuplării  2 

11  Schema diviziunii  muncii 2 

12  Analiza schemei diviziunii muncii 2  

13 Proiectarea secțiilor întreprinderii 2 

14 Calculul capacităţii de producere a întreprinderii proiectate 2 

15 Calculul numărului de muncitori în secţiile întreprinderii 2 

16 Stabilirea suprafeţelor de producţie 2 

17 Stabilirea suprafeţelor de bază 2 

18 Stabilirea suprafeţelor de depozitare şi auxiliare 2 

19 Organizarea controlului tehnic de calitate 1 

20 Partea grafică:  Schema de asamblare a produsului (format A1) 2  

21 Graficul sincronic.Planificarea locurilor de muncă în briga (format A2) 2 

  Total  40 

  



 

IX. Sugestii metodologice  

Procesul de predare - învăţare se recomandă a avea un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu 

pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare, pe activităţile practice şi mai 

puţin pe cele teoretice. Volumul și varietatea conținutului materiei de studiu impun utilizarea unei 

varietăți de metode, mijloace și tehnici în procesul de instruire. Pentru o mai bună orientare 

metodele de învățământ utilizate în procesul didactic, pot fi clasificate astfel:  

• Metode centrate pe analiza fenomenului și producerea ideilor;  

• Metode centrate pe reflecție, observare și acțiune;  

• Metode de învăţare bazate pe utilizarea și dezvoltarea relaționărilor în cadrul grupului.  

Metodele recomandate pentru fiecare din unităţile de învăţare sunt prezentate în tabelul de mai jos.  

  

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţare 
Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

1  Etapele tehnologice și  

succesiunea de prelucrare  

a mostrei-etalon pentru 

diverse sortimente de 

produse din tricot. 

Explicația 

Conversația 

euristică Discuții și 

dezbateri Metode 

de analiză 

Comunicare 

Lucrări practice 

Instruirea pe 

simulatoare. 

Problematizarea. 

Descoperirea. 

Studiul de caz 

 

Metode intuitive 

Metode 

interactive Metode 

de simulare 

Investigația 

Portofoliul 

2 Metode de normare a 
timpului și calculul 
timpului de confecționare 
a produselor din tricot de 
diverse sortimente. 
Norme tehnice de realizare 

a schemei diviziunii muncii 

în cadrul procesului 

tehnologic. 

Comunicarea 

Demonstrația 

Tehnica exprimării 

Studiul de caz 

Conversația 

euristică 

Lucrări practice 

Instruirea pe 

simulatoare. 

Problematizarea. 

Descoperirea. 

Studiul de caz 

 

Metode intuitive 

Metode 

interactive Metode 

de simulare 

Investigația 

Portofoliul 

3 Norme tehnice  și 
principiile de organizare a 
liniilor de producere în 
cadrul întreprinderilor de 
tricotaje. 
Principiile de planificare a 

secțiilor de producere a 

întreprinderii. 

Comunicarea 

Demonstrația 

Tehnica exprimării 

Studiul de caz 

Conversația 

euristică 

Lucrări practice 

Instruirea pe 

simulatoare. 

Problematizarea. 

Descoperirea. 

Studiul de caz 

Metode intuitive 

Metode 

interactive Metode 

de simulare 

Investigația 

Portofoliul 

4 Proiect de an - Lucrare de an 

Metode algoritmice 

de instruire 

Tehnica exprimării 

Comunicare 

Studiul de caz 

Descoperirea. 

- 

 



 

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale  

Evaluarea competențelor profesionale ale elevilor, presupune efectuarea evaluării pe parcursul 

întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi structurată în evaluări formative și sumative ce 

țin de interpretarea creativă a informațiilor și de capacitatea de a rezolva situațiile de problemă. Înainte 

de a demara evaluarea, cadrul didactic aduce la cunoștința elevilor tema lucrărilor de evaluare, modul 

de evaluare și condițiile de realizare a fiecărei evaluări.  

Se recomandă ca evaluarea să se bazeze pe produse, pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a 

competențelor cognitive și de produse, şi procese, pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a 

competențelor funcțional-acționare.  

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive sunt 

reprezentate în tabelul de mai jos:  

 

Nr. crt. Produse pentru 

măsurarea competenței  

Criterii de evaluare a produselor  

1.  Portofoliul - Calitatea și varietatea surselor de evaluare  
- Coerența și atractivitatea informației prezentate 
- Ilustrarea cu material informative 
- Gradul de personalitate în redactarea compartimentelor 
- Corectitudinea exprimării, influența scrisului  
- Aspectul grafic al materialului ilustrativ ales 
- Originalitatea aptitudinilor 
- Relații cu alte materii 
- Reflecția personală 

2. Exerciţiu rezolvat - Înţelegerea enunţului exerciţiului  
- Corectitudinea formulării ipotezelor  
- Corectitudinea raţionamentelor  
- Corectitudinea testării ipotezelor  
- Corectitudinea strategiei rezolutive  
- Corectitudinea rezultatelor 
- Modul de prezentare a rezultatelor 
- Modul de interpretare a rezultatelor 

3 Demonstraţie  - Corectitudinea ipotezei   
- Corectitudinea concluziei  
- Corectitudinea metodei de demonstraţie  
- Originalitatea metodei de demonstraţie 
- Corectitudinea raţionamentelor 
- Calitatea prezentării textuale şi grafice 

4 Argumentare scrisă - Corespunderea formulărilor temei   
- Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în 

 corespundere cu tezele puse în discuţie  
- Apelarea la propria experienţă în argumentarea tezelor 
- Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea  

normelor literare 

5 Argumentare orală  - Corespunderea formulărilor temei   
- Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în  
- corespundere  
- Produse pentru măsurarea competenţei  
- Criterii de evaluare a produselor cu tezele  puse în 

discuţie   



 

Nr. crt. Produse pentru 

măsurarea competenței  

Criterii de evaluare a produselor  

- Apelarea la propria experienţă în argumentarea 
- tezelor puse în discuţie   
- Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea 

normelor literare   
- Utilizarea corectă şi adecvată a mijloacelor orale de 

exprimare 
(intonaţia, gesturile,  vocabularul etc.) 

6 Proiect elaborat - Validitatea proiectului – gradul in care acesta acoperă 
unitar si coerent, logic si  argumentat tema propusa 

- Completitudinea proiectului  felul in care au fost 
evidenţiate conexiunile si  perspectivele interdisciplinare 
ale temei, competențele si abilităţile de ordin teoretic  si 
practic si maniera in care acestea servesc conţinutului 
ştiinţific 

- Elaborarea si structurarea proiectului  acurateţea, 
rigoarea si coerența demersului  ştiinţific, logica si 
argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor. 

- Calitatea materialului folosit in realizarea proiectului, 
bogăţia si varietatea surselor  de informare, relevanța si 
actualitatea acestora, semnificaţia datelor colectate s.a. 

- Creativitatea – gradul de noutate pe care-l aduce 
proiectul în abordarea temei sau  in soluționarea 
problemelor.  

7 Harta conceptuală - Tema principală este plasată în centrul organizatorului 
- Subtemele sânt plasate în jurul ei, însoțite de caracteristici 
- Toate subtemele importante sunt prezente, conțin cel 

puțin 10 -15 subteme secundare, terțiare, etc. 
- Este ordonată și construită cu imaginație și simț artistic 

8 Planul de idei - Calitate și relevanță 
- Perspectiva implementării 
- Corelarea planuri cu realitatea și parametrii tehnici ai 

mijloacelor informatice disponibile 
- Nivelul  de detaliere a planului 
- Originalitatea planului 

9 Investigația - Actualitatea temei care a făcut obiectul investigației 
- Definirea și înțelegerea obiectului investigației 
- Originalitatea strategiei utilizate în demersul investigativ 
- Calitatea prelucrării datelor obținute 
- Modul de prezentare și argumentare a rezultatelor 

obținute 
- Comentariul comparativ al surselor de documentare 
- Descrierea observațiilor 
- Interpretarea personală a rezultatelor cercetării 
- Utilizarea organizatorului grafic/hărții conceptuale 
- Selectarea și colectarea surselor bibliografice 
- Rezumarea celor constatate într-o concluzie exprimată 

succint și raportată 

 



 

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor funcțional-

acționare este reprezentată în tabelul de mai jos:  
 

Nr. 

Crt. 

Produse pentru 

măsurarea competenței 

Criteriile de evaluare a produselor 

1 Caiet de sarcini  - Corectitudinea datelor în baza cărora 
a fost alcătuit alcătuit caietul de 
sarcini  

- Gradul de complexitate  

- Creativitate și originalitate  

- Eficiența și eficacitatea sarcinilor 

realizate  

- Completitudinea datelor în baza 

cărora se va completa caietul de 

sarcini  

- Productivitatea.  

2 Schema tehnologică   - Corespunderea temelor de referință   

- Corespunderea sarcinilor tehnice  

- Calitatea îndeplinirii schemei  

- Întocmirea documentului de însoțire  

- Aplicabilitatea schemei  

- Respectarea termenului de realizare   

- Productivitatea   

3 Tabelul generale corespunzătoare 

calculelor tehnoogice 

  

- Corespunderea temelor de referință   

- Corespunderea sarcinilor tehnice  

- Corectitudinea calculelor  

- Modul de amplasare  

- Corectitudinea rezultatelor  

- Modul de prezentare a rezultatelor  

- Modul de interpretare a rezultatelor  

- Productivitatea 

 
 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu  

În vederea desfășurării eficiente a procesului educațional, este necesar ca sălile de studiu, laboratorul 

să corespundă anumitor cerințe:  

1. Respectarea Regulilor și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat corespunzător 

documentelor normative de stat (,,Igiena instituțiilor de învățământ secundar profesional”, 

Hotărârea Ministerului Sănătății și Protecției Sociale, Nr. 23 din  

29.12.2005);  

2. Completarea cu materiale necesare:  

• Curriculumul unității de curs;  

• Proiectarea de lungă durată;  

• Materiale didactice pentru activitatea în auditoriu;  

• Suport didactic pentru realizarea lucrărilor practice/laborator;  

• Manuale. Curs de lecții. Indicații metodice;  



 

• Materiale suport pentru activitatea de învățare individual ghidată a elevilor;  

• Materiale pentru autoevaluare;  

• Materiale pentru realizarea stagiilor de practică;   

• Mijloace tehnice corespunzătoare.  

 
 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr.  
crt. 

Denumirea resurse Locul în care poate fi  
consultată/ accesată/  

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare  
disponibile 

1. Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte. Textile. 
V.1  L – A ; Academia Română; Bucureşti, 2003 

Biblioteca CTC 
Biblioteca CIB 

1 

2. А.Я. Изместьева. Проектирование предприятий 
швейной промышленности. М. Легкая и 
пищевая промышленность, 1983.  

Biblioteca CTC 1 

3. Голубкова В. Т. Подготовительно – раскройное 
производство швейных предприятий. Мн.: 
Выш. шк., 2002  

Biblioteca CTC 
Biblioteca CIB 

1 

4. Мурыгин В.Е., Чаленко Е.А. Основы функциони-
рования технологических процессов швейного 
производства. Учебное пособие. Москва. 
Компания спутник, 2001 

Biblioteca CTC 
Biblioteca CIB 

1 

5. Viorica Papaghiuc. Procese și mașini pentru 
pregătirea tehnică a fabricației și croirea mate-
rialelor textile. Editura „Gh. Asachi”, Iaєi. 2000  

Biblioteca CTC 
Biblioteca CIB 

1 

7. V. Papaghiuc, P. Nicolaiov. Procese, utilaje și 
instalații în confecții textile. Iași.1986 

Biblioteca CTC 
Biblioteca CIB 

1 
1 

9. Manualul inginerului textilist : Tratat de inginerie 
textilă. Vol. IX / coord. Aristide Dodu ; Asoc. Gener. 
a Inginer. din România ;. – Bucureşti : Ed. AGIR., 
2003. – X p., p. 785-2091 p 

http://qserver.utm.m
d/carti_scanate/carti/
Carti_in_PDF/Manual
ul_inginerului_textilis
t_Vol_II/Sectiunea_VI
I/Cap_12.pdf  

1 

10. А. И. Назарова  „Проектирование швейных 
предприятий бытового овслуживания” ,М 1991 

Biblioteca CTC 
Biblioteca CIB 

1 

11 Cotelnic A. Managementul activității de producție. 
Ed. Evrica, Chișinău, 2003. 2.Badea F.  

Internet - 

12 Managementul producţiei industriale. Partea I. Ed. 
ALL EDUCATIOANAL. S.A., Bucureşti, 1998. 

Internet - 

13 Bărbulescu, C. - Managementul producţiei 
industriale, (voi. III) Strategia economică a 
întreprinderii ca instrument de concretizare ş 
realizare a ei, Editura Sylvi, Bucureşti, 1997 

Internet - 

14 Технология трикотажного производства 
Галанина О.Д. Москва, 1975,300с. 

Biblioteca CTC 
 

10 

15 Utilaje și tehnologii de profil.Pregătire generală 
tricoter-confecționer Neagu G., București, 
2000, 158p. 

Biblioteca CTC 
 

   4 

 

  

http://qserver.utm.md/carti_scanate/carti/Carti_in_PDF/Manualul_inginerului_textilist_Vol_II/Sectiunea_VII/Cap_12.pdf
http://qserver.utm.md/carti_scanate/carti/Carti_in_PDF/Manualul_inginerului_textilist_Vol_II/Sectiunea_VII/Cap_12.pdf
http://qserver.utm.md/carti_scanate/carti/Carti_in_PDF/Manualul_inginerului_textilist_Vol_II/Sectiunea_VII/Cap_12.pdf
http://qserver.utm.md/carti_scanate/carti/Carti_in_PDF/Manualul_inginerului_textilist_Vol_II/Sectiunea_VII/Cap_12.pdf
http://qserver.utm.md/carti_scanate/carti/Carti_in_PDF/Manualul_inginerului_textilist_Vol_II/Sectiunea_VII/Cap_12.pdf
http://qserver.utm.md/carti_scanate/carti/Carti_in_PDF/Manualul_inginerului_textilist_Vol_II/Sectiunea_VII/Cap_12.pdf

