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I. Preliminarii 

Modulul „Tehnologia ţesăturilor” este treapta de vârf a unităţilor de curs din componenta de 

specialitate care contribuie la asimilarea cunoştinţelor specifice domeniului textil a elevilor ca 

viitori specialişti, influențând direct asupra orientării profesionale a acestora. Conținutul aces-

tui modul are ca scop formarea viziunii ample vizavi de sortimentul produselor ţesute, familia-

rizând elevii cu tehnologiile şi utilajul tehnologic de obţinere a ţesăturilor cu structuri speciale 

(catifele, covoare, blănuri artificiale ţesute, ţesături înguste, cu bucle şi cu legături gazeu) şi 

ţesăturilor tehnice (curele de transmisie, benzi transportoare, filtre, furtunuri etc.). În această 

unitate de curs elevii vor studia: evoluţia şi arhitectura covoarelor în diverse perioade, tehno-

logiile de ţesere (manuale, clasice şi moderne) a covoarelor precum şi dispozitivele/utilajul 

tehnologic respectiv şi nu în ultimul rând conceptul de calitate şi documentele ce prescriu şi 

atestă calitatea produselor textile. Studierea acestui modul şi a celor prealabile împreună cu 

proiectul de an realizat, vor crea obişnuinţa de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice, de 

a generaliza şi inova, cultivând în permanenţă simţul de datorie şi respect faţă de muncă. 

„Tehnologia ţesăturilor" este o unitate de curs din componenta de specialitate care se studia-

ză  în colegiu în anul IV de studii, semestrul VIII, la specialitatea 72310 ,,Filatură şi ţesătorie”, 

domeniul de formare profesională 723 „Textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din pie-

le)” cu calificarea – 311935 tehnician în industria textilă. Conform planului de învățământ, pen-

tru acest modul sunt alocate 180 de ore, acumulându-se 6 credite şi se finalizează cu examen. 

Pentru studierea acestui modul elevul trebuie să posede cunoștințe dobândite în cadrul obiec-

telor de cultură generală: fizică, chimie, matematică, biologie, informatică precum şi a celor de 

specialitate: 

F.01.O.010 Desen tehnic 

F.02.O.011 Studiul materialelor 

S.02.O.019 Pregătirea firelor pentru ţesere 

S.03.O.021 Tehnologia ţesăturilor I 

S.04.O.023 Tehnologia ţesăturilor II 

S.05.O.025 Proiectarea ţesăturilor 

 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Datorită faptului că ţesătoriile moderne oferă un sortiment larg de produse ţesute din diferite 

materii prime ce se deosebesc mult după structură, proprietăţi şi modul  de obţinere, tehnicia-

nul trebuie să fie capabil de a organiza raţional procesul de ţesere în scopul obţinerii produse-

lor necesare de calitate superioară care să satisfacă cerinţele consumatorilor. 

Modulul în cauză contribuie la formarea competențelor profesionale ale tehnicianului în indus-

tria textilă necesare pentru mobilitatea în câmpul muncii, flexibilitate în rezolvarea diverselor 

probleme de producere, transferul de cunoștințe acumulate în anumite condiții și aplicarea 

acestora în vederea îndeplinirii sarcinilor de producere. Prin studierea acestui modul elevii se 

vor integra mai ușor în câmpul muncii, vor fi capabili să implementeze și să modifice compe-

tențele profesionale specifice domeniului de realizare a articolelor ţesute. 

Pentru formarea viitorilor tehnicieni în domeniul industriei textile este necesar ca fiecare să 

posede cunoștințe profunde vizând procesul de ţesere şi utilajul selectat ce au influenţă direc-

tă asupra calităţii produselor obţinute. Viitorii specialiști cu profil tehnician în industria textilă 

trebuie să fie pregătiți pentru a anticipa riscurile apariţiei blocajelor în procesul de ţesere şi 

consecinţele acestora asupra productivităţii muncii. 
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III. Competenţele profesionale specifice modulului 

Competenţele profesionale ale viitorului absolvent evidenţiază capacitatea de a integra cunoş-

tinţele teoretice cu deprinderile practice în realizarea activităţii profesionale şi a obţine per-

formanțele descrise în calificarea profesională. Astfel, modulul „Tehnologia ţesăturilor” for-

mează următoarele competențe profesionale specifice: 

CS1. Identificarea tipurilor de ţesături cu structuri speciale şi a celor tehnice, precum şi a teh-

nologiilor de obţinere a acestora; 

CS2. Selectarea utilajului tehnologic cu caracteristici tehnice avansate pentru producerea arti-

colelor ţesute în funcţie de domeniul de utilizare a acestora; 

CS3. Soluţionarea problemelor de producere generate de apariţia defectelor în produsele ţesu-

te pe parcursul procesului tehnologic; 

CS4.  Aplicarea adecvată a normativelor şi standardelor în vigoare în desfăşurarea lucrărilor din 

domeniul ţesătoriei, precum şi în evaluarea calităţii produselor obţinute; 

CS5.  Participarea la elaborarea unor proiecte profesionale, utilizând principii şi metode de 

proiectare din domeniul ţesătoriei cu aplicarea Tehnologiilor Informatice şi de Comunicaţii 

(TIC). 

 

 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul 
de credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual 
Prelegeri 

Practice/ 

laborator 

Proiect 
de an 

VIII 180 60 20 40 60 Examen 6 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Tehnologii şi maşini de ţesut folosite pentru obţinerea ţesăturilor speciale şi tehnice 

UC1. Identificarea  caracte-
risticilor specifice ale ţesături-
lor cu structuri speciale şi ale 
tehnologiilor de obţinere a 
acestora. 
 
 

1.1 Tehnologia ţesăturilor cu structuri speciale. 
- Generalităţi. 
- Catifele, pluşuri şi blănuri artificiale ţesute. 
1.2  Covoare. Tehnologii de obţinere. 
- Tehnologia covoarelor Axminster. 
- Tehnologia covoarelor neţesute. 
1.3 Ţesături cu bucle. 
- Generalităţi şi clasificare. 
- Tehnica de obţinere a buclelor. 
- Domeniile de utilizare. 
1.4 Ţesături înguste (de pasmanterie). Ţesături cu legă-
turi gazeu. 
- Modalităţi de obţinere. 
- Domeniile de utilizare. 
 1.5 Tehnologia ţesăturilor tehnice. 
- Tipologizarea articolelor tehnice.    
- Materia primă folosită la producerea ţesăturilor tehnice.  
- Domeniile de utilizare. 

A1. Identificarea domeniilor de utilizare a ţesăturilor cu structuri 
speciale. 

A2. Clasificarea ţesăturilor speciale şi tehnice după diverse criterii. 
A3. Distingerea aspectelor specifice ale catifelelor, pluşurilor şi ţe-

săturilor cu  bucle. 
A4. Identificarea tehnologiilor de obţinere ale covoarelor. 
A5. Selectarea dispozitivelor şi utilajelor pentru producerea covoa-

relor ţesute şi neţesute. 
A6. Identificarea tipurilor de fire folosite la producerea ţesăturilor 

cu bucle.  
A7. Precizarea principului de funcţionare a maşinilor de ţesut plu-

şuri, ţesături cu bucle, blănuri artificiale etc.. 
A8. Caracterizarea proceselor de producere a ţesăturilor cu legături 

gazeu şi a celor înguste. 
A9. Precizarea sortimentelor de ţesături tehnice şi a domeniilor de 

utilizare a lor.  

2. Ţeserea covoarelor 

UC2.  Identificarea tipului co-
vorului în funcţie de perioada 
istorică, zona geografică şi 
materia primă din care e reali-
zat.  
 

2.1 Istoria apariţiei covoarelor. 
- Istoria covorului. 
- Apariţia primelor covoare. 
- Perioada pre-islamică. 
- Perioada islamică. 
2.2 Tipuri de covoare. 

A10. Identificarea evoluţiei covoarelor în diferite perioade istorice. 
A11. Distingerea elementelor de structură şi aspect ale covoarelor 

din trecut şi prezent.  
A12. Clasificarea covoarelor. 
A13. Identificarea particularităţilor specifice ale covoarelor în funcţie 

de zona geografică. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UC3. Elaborarea designului 
covoarelor realizate manual 
şi automatizat. 
 
 
 
 
 

- Generalităţi.  
- Clasificare. 
- Scoarţele moldoveneşti. 
- Scoarţele olteneşti. 
- Scoarţele din Muntenia. 
- Scoarţele bănăţene. 
- Covoare vechi cu noduri din Transilvania. 
2.3 Materii prime utilizate la producerea covoarelor. 
- Sortimente de fire naturale.  
- Sortimente de fire sintetice. 
- Coloranţi. 
2.4 Arhitectura covoarelor. 

- Părţile componente ale unui covor. 
- Motive decorative  ale covoarelor. 
2.5 Tehnologii de realizare a covoarelor. 
- Generalităţi. 
- Covoare  realizate manual. 
- Covoare  realizate automatizat. 
2.6 Războaie de ţesut Michel Van de Wiele. 
- Generalităţi. 
- Războiul de ţesut CRM-72, SRX-83 şi Alfa-300. Parti-
cularităţi constructive şi principiul de funcţiune. 

- Tipurile de legături ale covoarelor jacard dublu pluş 
realizate la războaiele de ţesut moderne.  

A14. Precizarea gamei coloristice şi motivelor ornamentale specifice 
covoarelor moldoveneşti. 

A15. Recunoaşterea tipului de covor după aspect, colorit, motiv de-
corativ etc..   

A16. Precizarea tipurilor de fire ce pot fi utilizate în calitate de urzea-
lă şi de bătătură. 

A17. Identificarea tipurilor de fire utilizate la producerea covoarelor 
persane, caucaziene, europene, moldoveneşti. 

A18. Identificarea coloranţilor utilizaţi în trecut şi în prezent la pro-
ducerea covoarelor. 

A19. Recunoaşterea părţilor componente şi a motivelor decorative 
ale diferitor covoare. 

A20. Inventarea diferitor scheme ornamentale pentru covoare şi re-
prezentarea grafică a lor. 

A21. Selectarea ustensilelor şi dispozitivelor necesare pentru realiza-
rea manuală a covoarelor. 

A22. Ţeserea manuală a covoraşelor după diferite tehnici. 
A23. Identificarea utilajului tehnologic pentru realizarea automatiza-

tă a covoarelor jacard dublu pluş. 
A24. Citirea schemelor tehnologice ale războaielor de ţesut Michel 

Van de Wiele.  
A25. Deservirea şi întreţinerea războaielor de ţesut Michel Van de 

Wiele. 
A26. Reprezentarea grafică a legăturilor covoa-relor jacard dublu pluş. 

3. Finisarea articolelor de covoare 

UC4. Utilizarea diverselor ope-
raţii de finisare în dependenţă 

de structura şi designul covo-

3.1 Operaţii de finisare în ţesătoria de covoare. 

- Apretarea  bazei covorului.  
- Tunsoarea suprafeţei covorului. 

A27. Stabilirea succesiunii operaţiilor de fini-sare a covoarelor. 
A28. Selectarea materialelor componente ale apretului în funcţie de 

natura firelor covorului. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

rului. - Etichetarea articolelor de covoare. 
- Festonarea articolelor de covoare. 
- Modelarea covoarelor în vederea obţinerii  suprafeţelor 
reliefate. 

- Ambalarea covoarelor. 

A29. Prepararea soluţiei de apret şi verificarea viscozităţii ei. 
A30. Reglarea vitezei de trecere a covoarelor printre cuţite şi a înăl-

ţimii pluşului conform datelor tehnice ale covorului.  
A31. Deservirea utilajului pentru finisarea covoarelor.  
A32. Aplicarea etichetelor corespunzătoare în dependenţă de  sor-

tul şi structura covoarelor. 
A33. Modelarea covoarelor conform paşaportului tehnic a desenu-

lui şi verificarea înălţimii pluşului după modelare. 
A34. Selectarea materialelor auxiliare pentru ambalarea covoarelor. 
A35. Ambalarea covoarelor corespunzător mărimii şi formei covorului.  

4. Calitatea  produselor  textile 

UC5. Monitorizarea etapei de 
verificare a calităţii produse-
lor textile standardelor în vi-
goare. 
 
 
 
 
UC6. Întocmirea documente-
lor ce prescriu şi atestă cali-
tatea produselor textile. 

4.1 Conceptul de calitate.  
- Criterii de apreciere a calităţii produselor. 
- Triunghiul calităţii.  
- Caracteristici de calitate. 
4.2 Documente ce prescriu şi atestă calitatea produselor. 

-  Documentele ce prescriu calitatea produselor: certi-

ficatul de omologare, caietul de sarcini, standardele 
(STAS, STR, STI). 

-  Documentele care atestă calitatea produselor: certifi-
catul de calitate, buletinul de analiză, certificatul  de 
garanţie. 

4.3 Parametrii de apreciere a calităţii firelor şi a ţesă-
turilor. 
- Caracteristicile fizico-mecanice. 
- Caracteristici de aspect. 
-  Analize de investigare a calităţii firelor / ţesăturilor pe 

diverse categorii. 

A36. Descrierea conceptului de calitate a produselor textile. 
A37. Enumerarea caracteristicilor de calitate ale produselor textile. 
A38. Determinarea indicatorilor de calitate pentru diferite produ-

se textile. 
A39. Enumerarea documentelor care prescriu calitatea produselor. 
A40. Aplicarea standardelor la verificarea calităţii produselor textile. 
A41. Completarea documentelor ce atestă calitatea produselor. 
A42. Stabilirea algoritmului de verificarea a calităţii firelor pe ca-

tegorii de fire. 
A43. Utilizarea diverselor metode de verificare a calităţii ţesături-

lor pe categorii de ţesături. 
A44. Efectuarea analizelor de investigare a calităţii firelor şi diver-

selor produse ţesute.  
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

5. Proiectarea unei ţesătorii  (proiect de an) 

UC7. Organizarea științifică a 
conținuturilor teoretice acu-
mulate, în eșalonarea unui 
proiect de studiu. 

5.1 Introducere. 

- Ramurile industriei ușoare. 
 - Importanța ţesătoriilor pentru economia națională. 
 - Evoluția ţesătoriilor pe plan mondial şi în Moldova. 

A45. Identificarea importanței industriei textile pe plan mondial şi 
naţional. 

A46. Valorificarea ţesătoriilor în economia naţională. 

UC8. Justificarea alegerii sor-
timentului de produse ţesute 
şi a materiei prime necesare. 

5.2  Justificarea alegerii sortimentului de ţesături / 
covoare. 
-  Sortimente de ţesături, covoare şi alte produse ţesute. 

-  Arhitectura covoarelor, gama coloristică. 
-  Legătura utilizată la producerea ţesăturilor/ covoarelor. 

A47. Alegerea sortimentului de produse ţesu-te în funcţie de do-
meniul de utilizare şi posibilităţile de realizare a lor. 

A48. Precizarea elementelor structurale, motivelor decorative şi 
gamei coloristice a sortimentului ales. 

A49. Reprezentarea grafică a legăturii ţesăturii / covoarelor ce ur-
mează a fi realizate. 

5.3  Justificarea alegerii materiei prime. 
-  Caracteristicile fizico-mecanice ale firelor utilizate la 

producerea ţesăturilor/covoarelor. 
-  Încercări de laborator asupra materiei prime. 

A50. Identificarea numărului sistemelor de fire în structura produ-
sului ţesut.  

A51. Aprecierea indicilor fizico-mecanici ai firelor în condiţii de la-
borator. 

UC9. Selectarea procesului 
tehnologic de ţesere optim şi 
a utilajului tehnologic res-
pectiv în vederea realizării 
produsului ţesut. 

5.4  Justificarea alegerii procesului tehnologic. 
-  Definiția generală a procesului tehnologic de ţesere. 
-  Aspecte caracteristice ale diferitor procese de  ţesere. 
-  Scopul operațiilor succesive ale procesului tehno-logic 

selectat. 

A52. Stabilirea strategiei de realizare a sortimentului de ţesături / 
covoare. 

A53. Algoritmizarea etapelor și operațiilor procesului tehnologic 
ales. 

A54. Aprecierea rolului operațiilor tehnologi-ce  din proces. 
A55. Precizarea defectelor ce pot apărea pe parcursul procesului 

de ţesere şi a măsurilor de remediere posibile. 

5.5 Justificarea alegerii utilajului tehnologic şi calculul 
productivităţii. 
-  Utilaje specifice operaţiilor proceselor tehnologice de 

ţesere. 
-  Principii de funcționare ale utilajelor de pregătire 

A56. Selectarea utilajului tehnologic conform operațiilor din proces. 
A57. Citirea schemelor tehnologice şi cinematice ale mașinilor și 

agregatelor necesare. 
A58. Calculul productivității teoretice și practice ale utilajului teh-

nologic. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

pentru ţesere, de ţesere și de finisare. 
-    Scheme tehnologice ale mașinilor folosite. 
-   Relații de calcul a productivității teoretice și practice 

ale utilajului selectat. 

A59. Identificarea caracteristicilor tehnice ale utilajului selectat. 
A60. Determinarea părților componente ale mașinilor / agregatelor 

tehnologice. 
A61. Deservirea utilajului tehnologic din diverse sectoare de pro-

ducere. 

UC10. Estimarea potenţialului 
productiv prin calculele canti-
tative şi calitative necesare. 

5.6 Calculul necesarului de materie primă şi a deşeuri-
lor pe fazele procesului tehnologic. 

-  Procentul de materie primă și deșeuri pe fazele proce-
sului tehnologic de ţesere. 

-  Formatele utilizate în ţesătorii. 
-  Relații de calcul pentru productivitatea zilnică și pe 

oră. 
-  Relații de calcul privind alimentarea maşinilor / răz-

boaielor  de ţesut. 

A62. Selectarea formatelor utilizate la fiecare operaţie din procesul 
de ţesere. 

A63. Identificarea deşeurilor recuperabile care pot fi refolosite. 
A64. Determinarea productivității practice pe zi și pe oră. 
A65. Calculul necesarului de materie primă și deșeuri pe fazele 

procesului tehnologic în conformitate cu caracteristicile tehnologice 
ale produsului ţesut. 

A66. Determinarea cantităţii de materie primă pentru alimentarea 
uneia şi a mai multor maşini / războaie de ţesut. 

UC11. Justificarea proiectării 
unei ţesătorii, conform para-
metrilor tehnologici, în limita 
unităţilor de conţinut propuse. 
 
UC12. Modelarea amplasării 
ţesătoriei  cu precizarea mo-
dului de amplasare a tuturor 
încăperilor necesare şi a utila-
jului din ele. 

 

5.7  Amplasarea utilajului în ţesătorie. 
-  Criterii generale de amplasare.  
-  Norme de amplasare. 
-  Alegerea tipului de clădire pentru ţesătorie. 
-  Alegerea rețelei de stâlpi a structurii de rezistență. 
-  Relații de calcul privind suprafeţele depozitelor, secţii-
lor de producere şi încăperilor auxiliare. 
-  Relații de calcul privind numărul de muncitori direct şi 
indirect productivi. 
-  Amplasarea utilajului tehnologic în secțiile de produ-
cere. 

A67. Precizarea tipurilor de clădiri ce pot fi destinate pentru ţesătorii. 
A68. Alegerea corectă a rețelei de stâlpi a structurii de rezistență 

pentru ţesătorie. 
A69. Identificarea regulilor de amplasare a utilajului în întreprinde-

rile industriale. 
A70. Calcularea numărului de mașini / agregate în funcţie de ope-

raţiile procesului de ţesere. 
A71. Adoptarea numărului de utilaje tehnologice pentru fiecare secție. 
A72. Determinarea numărului de muncitori pentru fiecare secție în 

conformitate cu numărul de utilaje și norma de deservire. 
A73. Calculul depozitelor în ţesătorie.  
A74. Calculul subdiviziunilor întreprinderii. 
A75. Reprezentarea schematică a amplasării utilajelor în secţiile de 

producere şi a materialelor textile în depozite. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

UC13. Aprecierea calităţii 
produselor ţesute după toate 
cerinţele de calitate. 

5.8  Controlul tehnic în ţesătorii. 
-  Metode de control a calităţii produselor ţesute în 
urma procesului de ţesere şi finisare. 
-  Rampa de control şi alte aparate pentru efectuarea 
controlului tehnic. 
-  Sortarea ţesăturilor/covoarelor conform standardelor 
interne şi celor internaţionale.  

A76. Indicarea parametrilor tehnici ai ţesăturilor / covoarelor obți-
nute. 

A77. Identificarea aparatelor de verificare a calității ţesăturilor / 
covoarelor. 

A78. Realizarea periodică a controlului calității la diverse etape ale 
procesului de ţesere. 

A79. Identificarea defectelor produselor ţesute şi stabilirea sortului 
conform standardelor. 

UC14. Selectarea  mijloacelor 
de transport  și a normelor de 
securitate a muncii în organi-
zarea procesului de producţie. 

 

5.9  Transportul intern în ţesătorii. 
-  Importanța transportului în unitatea industrială. 
-  Utilajul pentru ridicat și transportat după diverse crite-
rii. 
-  Transportul intern specific ţesătoriilor. 

A80. Implementarea transportului intern în ţesătorii. 
A81. Clasificarea utilajelor pentru ridicat și transportat. 
A82. Tipologizarea mișcărilor necesare pentru deplasarea sarcini-

lor.  
A83. Selectarea mijloacelor de transport necesare ţesătoriei mode-

late. 

5.10  Protecţia muncii în ţesătorii. 
 - Rolul și importanța măsurilor de protecție a muncii. 
- Elementele de bază ale protecției muncii în ţesătorii. 
- Importanţa măsurilor privind paza antiincendiară. 

A84. Identificarea principalelor elemente de protecție a muncii în 
ţesătorii. 

A85. Valorificarea microclimatului din secţiile de producere, depo-
zite şi încăperile auxiliare. 

A86. Asigurarea măsurilor de protecție contra incendiilor. 

 



VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 

Lucrul 
individual Prelegeri 

Practică/ 

Seminar 

Proiect 
de an 

1. 
Tehnologii şi maşini de ţesut folo-
site pentru obţinerea ţesăturilor 
speciale şi tehnice 

26 14 - - 12 

2. Ţeserea covoarelor 102 34 20 - 48 

3. Finisarea articolelor de covoare 6 6 - - - 

4. Calitatea  produselor  textile 6 6 - - - 

5. 
Proiectarea unei ţesătorii  
(proiect de an) 

40 - - 40 - 

 TOTAL 180 60 20 40 60 

 
VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Tehnologii şi maşini de ţesut folosite pentru obţinerea ţesăturilor speciale şi tehnice 

1.1 Analiza catifelelor, pluşurilor şi 

blănurilor artificiale  
Fişă de sinteză 

Prezentarea 
fişei 

Săptămâna 1 

1.2 Sistematizarea cunoştinţelor 
privind ţesăturile cu structuri specia-
le 

Test de evaluare 
Prezentarea 
testului 

Săptămâna 2 

1.3 Moduri de realizare a covoarelor 

Axminster  
Hartă noţională 

Prezentarea 
hărţii 

Săptămâna 2 

1.4 Sisteme pentru fixarea buclelor 
ce formează faţa covorului neţesut 

Tabelul elaborat 
Prezentarea 
tabelului 

Săptămâna 2 

1.5 Sistematizarea cunoştinţelor 
privind ţesăturile cu bucle, înguste şi 
cu legături gazeu 

Test de evaluare Prezentarea 
testului 

Săptămâna 3 

1.6   Sortimente de ţesături tehnice Prezentare electronică 
Derularea pre-
zentării 

Săptămâna 3 

2. Ţeserea covoarelor 

2.1 Apariţia covoarelor persane în 

Europa 
Referat 

Comunicarea 
referatului  

Săptămâna 3 

2.2  Apariţia covoarelor în România 
şi Moldova 

Prezentare electronică 
Derularea pre-
zentării 

Săptămâna 4 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

 

2.3  Sortimente de covoare din dife-

rite zone geografice 

Prezentare electronică 
 
Fişă de sinteză 

Derularea pre-
zentării 
Prezentarea 
fişei 

Săptămâna 4 

 

Săptămâna 4 

2.4  Sistematizarea cunoştinţelor 
privind tipurile de covoare şi istoria 
apariţiei acestora 

Test de evaluare Prezentarea 
testului 

Săptămâna 5 

2.5  Elaborarea fişelor ilustrative cu 

mostre de fire 
Manoperă  

Prezentarea 
manoperei 

Săptămâna 5 

2.6  Reprezentarea  artistică a unui 
model de covor prin utilizarea diver-
selor motive 

Manoperă  
Prezentarea 
manoperei 

Săptămâna 5 

2.7  Realizarea covoraşului în bumbi Manoperă 
Prezentarea 
manoperei 

Săptămâna 6 

2.8  Realizarea covoraşului din pan-

glici 
Manoperă 

Prezentarea 

manoperei Săptămâna 7 

2.9  Realizarea covoraşului din pom-

poane 
Manoperă 

Prezentarea 

manoperei Săptămâna 8 

2.10  Realizarea covoraşului din 

panglici de polietilenă 
Manoperă 

Prezentarea 

manoperei Săptămâna 9 

 Portofoliu 
Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna 10 

VIII. Lucrările practice şi proiectele de an recomandate  

Temele lucrărilor practice: 

1. Realizarea covoraşului în noduri. 

2. Realizarea covoraşului neted. 

3. Reprezentarea grafică a legăturii covorului dublu pluş 1/1 V în 8 culori. 

4. Reprezentarea grafică a legăturii covorului dublu pluş 1/2 V în 5 culori. 

5. Reprezentarea grafică a legăturii covorului dublu pluş 1/2 V în 8 culori. 

6. Reprezentarea grafică a legăturii covorului dublu pluş 2/3 V în 8 culori. 

7. Determinarea productivităţii războaielor de ţesut moderne. 

Temele proiectelor de an: 

1. Elaborarea procesului tehnologic de ţesere a articolelor de covoare din fire de lână. 

2. Elaborarea procesului tehnologic de ţesere a articolelor de covoare din fire sintetice. 

3. Schițarea amplasării utilajului tehnologic în ţesătoriile de covoare. 

4. Proiectarea tehnologiei de producere a ţesăturilor de bumbac. 

5. Proiectarea tehnologiei de producere a ţesăturilor de in şi iută. 

6. Schițarea amplasării utilajului tehnologic modern în ţesătoriile de producere a ţesături-

lor fine de lână. 
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IX. Sugestii metodologice 

Cerinţa primordială a instruirii progresive este de a asigura o metodologie diversificată bazată 

pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu activităţile de cooperare, 

de învăţare în grup şi de muncă interdependentă. 

Activismul elevului implicat de strategiile folosite de către cadrul didactic în desfăşurarea acti-

vităţii de predare - învăţare se constituie ca un imperativ al orientării postmoderniste în educa-

ţie şi instruire. În această ordine de idei, predarea modulului ,,Tehnologia ţesăturilor” presu-

pune folosirea unor metode, tehnici şi procedee cât mai diverse şi adaptate pentru activitatea 

de instruire, care contribuie substanţial la dezvoltarea multilaterală a elevilor. Rolul cadrului 

didactic nu este acela de a-l încărca pe elev cu foarte multe cunoştinţe, ci de a le arăta ce au de 

făcut cu acestea. 

Prin metodele interactive elevul intră în necunoscut, într-o aventură a descoperirii de noi cu-

noştinţe şi deprinderi, el fiind participant activ. Acţionând alături de ceilalţi din grup, încep să 

rezolve sarcini şi să se simtă că este persoană importantă, capabilă să ia decizii pentru bunul 

mers al activităţii de grup. În grupul de elevi fiecare trebuie să ştie să descopere, compare, 

clasifice cunoştinţele dobândite.  

Astfel, se dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună, ce se constituie într-o componentă 

importantă pentru viaţă şi pentru activitatea lor profesională. De aceea, în procesul de instrui-

re la orele de ,,Tehnologia ţesăturilor” sunt: 

- metode de predare - învăţare interactivă; 

- metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare; 

- rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii. 

În conformitate cu subiectul lecţiei se adoptă una sau altă metodă, factorul decisiv fiind consi-

derat 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.  

Metodele recomandate pentru predarea modulului ,,Tehnologia ţesăturilor” sunt:  

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţare 

Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri 
Practică /  

proiect de an 
Individual 

1.  Tehnologii şi maşini de 
ţesut folosite pentru obţi-
nerea ţesăturilor speciale şi 
tehnice. 

Expunerea. 
Conversația euris-
tică. 
Demonstraţia. 
Algoritmizarea.  

 Elaborarea de 
fişe, tabele. 
Activităţi crea-
tive. 

2.  Ţeserea covoarelor. Expunerea. 
Demonstrația. 
Conversația euris-
tică. 
Lucrul cu manualul 

Descoperirea. 
Asaltul de idei. 
Elaborarea designului. 
Lucrări practice. 

Activităţi crea-

tive. Modela-

rea. 

Lucrări practi-
ce.  
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Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţare 

Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri 
Practică /  

proiect de an 
Individual 

3.  Finisarea articolelor de 
covoare. 

Conversația euris-
tică. 
Demonstraţia. 
Expunerea. 

  

4.  Calitatea  produselor  texti-
le. 

Descoperirea. 
Demonstraţia. 
Lucrul cu manua-
lul. Studiul de caz.  

 
  

 

5.  Proiectarea unei ţesătorii.  Elaborarea de proiecte. 
Conversația euristică. 
Lucrul cu manualul. 

Algoritmizarea. 

Demonstraţia. 

Asaltul de idei. 

 

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

grame, 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 

Activităţile de evaluare sunt orientate spre motivarea elevilor şi obţinerea unui feedback con-

tinuu. Evaluarea implică utilizarea diferitor forme, metode şi tehnici adaptate la specificul uni-

tăţii de curs şi a stilurilor de învăţare ale  elevilor. 

Axarea procesului de învăţare - predare - evaluare pe competenţe presupune efectuarea eva-

luării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi structurată în evalu-

ări formative şi evaluări sumative (finale) ce țin de interpretarea creativă a informațiilor şi de 

capacitatea de a rezolva situațiile de problemă.  

Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările, cadrul didactic va 

aduce la cunoștința elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de 

notare) şi condițiile de realizare a fiecărei evaluări. 

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. 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. 
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 Desemnarea rezultatelor într-un cadru interactiv.  

2. 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) din-
tre elementele grafice, imagini şi conţinutul teoretic. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale 
elementelor grafice şi imaginilor. 

3. Test de evaluare  Corectitudinea interpretării  itemilor propuse spre re-
zolvare. 

 Corectitudinea răspunsurilor. 

 Corectitudinea raționamentelor. 

 Corectitudinea rezultatelor. 

  Modul de prezentare şi interpretare a rezultatelor. 

 Prezentarea schemelor sau diagramelor corespunzătoa-
re. 

 Scorurile însumate conform baremului de corectare. 

4. Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei. 

 Adecvarea la conținutul surselor primare. 

 Coerența și logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate și de noutate. 

 Nivelul de erudiție. 

 Modul de structurare a lucrării. 

 Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 

5. 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.  

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

îndeplinită. 

 Selectarea criteriilor de comparare. 

 Precizarea indicilor/valorilor conform criteriilor selecta-

te. 

 Modul de structurare. 

 Completarea fişei conform cerinţelor. 

 Capacitatea de analiză şi sinteză. 

 Apelarea la propria experienţă. 

7. Manoperă   Definirea şi înţelegerea sarcinii primite. 

 Colectarea ideilor şi organizarea datelor obţinute. 

 Folosirea diverselor procedee pentru realizarea sarcinii. 

 Calitatea şi relevanţa. 
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 Creativitatea – gradul de noutate pe care-l aduce mano-
pera în abordarea temei sarcinii. 

 Perspectiva implementării. 

 Originalitatea modelului. 

8. Proiect elaborat  Validitatea proiectului – gradul în care acesta acoperă 
unitar și coerent, logic și argumentat tema propusă. 

 Completitudinea proiectului – felul în care au fost evi-
dențiate conexiunile și perspectivele interdisciplinare ale 
temei, competențele și abilitățile de ordin teoretic și 
practic și maniera în care acestea servesc conținutului 
științific. 

 Elaborarea și structurarea proiectului – acuratețea, ri-
goarea si coerenţa demersului științific, logica și argu-
mentarea ideilor, corectitudinea concluziilor. 

 Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului, 
bogăția și varietatea surselor de informare, relevanța și 
actualitatea acestora, semnificația datelor colectate. 

 Creativitatea –  gradul de noutate pe care-l aduce pro-
iectul în abordarea temei sau în soluționarea problemei. 

9. Portofoliu  Completarea setului de lucrări. 

 Sistematizarea lucrărilor conform succesiunii logice a 
subiectelor. 

 Completarea cu imagini, scheme, diagrame corespunză-
toare. 

 Corectitudinea întocmirii tabelului documentaţiei tehni-
ce. 

 Respectarea termenilor de prezentare. 

Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale sunt prezentate în tabelul 

de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsura-
rea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Schemă analizată  Respectarea limbajului tehnic. 

 Specificarea corectă a elementelor grafice. 

 Algoritmizarea elementelor constructive ale scheme-
lor. 

 Redarea principiului de funcţionare. 

 Modul de prezentare. 

2. Procese tehnologice ela-
borate 

 Corectitudinea termenilor. 

 Corectitudinea ordinii plasării operaţiilor. 

 Fundamentarea deciziilor. 

 Modul de prezentare şi interpretare a procesului teh-
nologic. 

 Respectarea termenilor de realizare. 

3. Fişă de observare  Folosirea unui limbaj bogat şi adecvat vizavi de acţiu-
nea îndeplinită. 

 Modul de structurare. 

 Completarea fişei conform cerinţelor. 

 Algoritmizarea mânuirilor efectuate la o sarcină de 
lucru. 

 Capacitatea de analiză şi sinteză. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru măsura-
rea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

4. Mecanisme, aparate, 
echipamente etc. deservi-
te 

 Calitatea deservirii. 

 Corespunderea cerinţelor tehnice. 

 Corespunderea cerinţelor ergonomice. 

 Promptitudinea deservirii.  

 Productivitatea. 

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. 

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 „Tehnologia ţesăturilor” 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 studiu a disciplinelor de specialitate, suprafața cărora trebuie să fie  în  dependen-

ţă 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 normativu-

lui 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 mobi-

lierul 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, desenele care permit ilustrarea materialului predat. 

Lucrările practice şi 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, fire şi ţesături),  mostre (de cocleţi şi lamele), foi milimetrice, șabloane, 

standarde de construcție și de amplasare a utilajelor, nomenclatoare şi cataloage cu proprietă-

țile materialelor. 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Vor fi indicate doar resursele didactice ce sunt puse la dispoziţia elevilor de către insti-

tuţia de învăţământ, ce pot fi procurate sau accesate de către elevi. 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de exem-
plare disponibile 

1. 

Asociaţia generală a inginerilor din Ro-
mânia, societatea inginerilor textilişti din 
România, Manualul inginerului textilist, 
Vol. IV, AGIR, 2003. 

 
Bibliotecă 

 
Internet 

 
1 
 

2. 

Benjaminov M., Ghimpu M. Utilajul şi 
tehnologia  ţeserii  şi calcule în ţesătorie 
– Editura DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ, 
București 1981. 

Profesor  1 

3. 
Cioară I., Tehnologii de ţesere, Vol. II 
PERFORMANTICA, Iaşi 2011. 

Profesor  1 

4. 
Macovei M. Tehnologia țesătoriei – Edi-
tura DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ, Bucu-
rești 1969. 

Profesor  1 

5. 
Spanţu Cornelia, Tehnologii Textile, 
PREUNIVERSITARIA, Bucureşti,  2002. Bibliotecă 10 

6. 

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

Bibliotecă 4 

7. 
B. И. Локтюшева, Р.С. Богорач 
Проектирование ткацких фабрик, 
Москва, Легпромбытиздат, 1987. 

Profesor 1 

8. 
Regimuri tehnologice  
„Сovoare-Ungheni”  SA, Ungheni. 

Profesor 
Întreprindere 

1 
 

9. www.dex-tex.info. Internet  

10. http://www,aryatextile.ro/index.php. Internet  

 


