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   DOMENIUL:  INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE 
            CALIFICAREA PROFESIONALĂ: CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE 

CLASA a XI-a, ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL   
 

FAZA NAŢIONALĂ 

 
I. PROBA SCRISĂ   
  
Lista unităților de rezultate ale învățării tehnice generale relevante: 

 Pregătirea țesăturilor și tricoturilor pentru confecționare. 

 Confecționarea produselor textile. 

 Finisarea produselor confecționate. 
 
Conținuturi tematice: 

Materiale de bază și auxiliare necesare confecționării produselor vestimentare 
(enumerare, rolul materialelor): 
- materiale de bază: tricoturi, țesături; 
- materiale auxiliare: căptușeli, întărituri, furnituri, ața de cusut, garnituri.  

 Recepția materiilor prime și a materialelor utilizate în confecții: 
- definiție, scopul operației. 

 Operația de șablonare: 
- definiție, scopul operației; 
- condiții tehnice. 

 Operația de șpănuire: 
- definiție, scopul operației; 
- condiții tehnice. 

 Operația de decupare: 
- secționarea șpanului – definiție, scop; 
- condiții tehnice la secționarea șpanului; 
- decuparea detaliilor – definiție, scop; 
- condiții tehnice la decuparea detaliilor: 

 Cusături mecanice: 
- definire, clasificare; 
- caracterizare (cusături: tighel, triploc, uberdec). 

 Utilaje specifice cusăturilor mecanice: 
- mașina simplă de cusut: părți componente; organe de lucru; rol; mișcări; defecte de 

coasere, cauze, remedieri; 
- mașina Triploc: părți componente; organe de lucru; rol; mișcări; defecte de coasere, 

cauze, remedieri. 

 Operații de pregătire și prelucrare a manșetelor, gulerelor, buzunarelor, cordoanelor, 
mânecilor, piepților, spatelui: 

- fazele fiecărei operații; 
- descrierea operațiilor. 

 Operații de asamblare a produselor din țesături și tricoturi realizate pe diferite mașini de 
cusut: 

- procedee de asamblare a produselor din țesături și tricoturi: produse cu sprijin pe linia 
umărului, produse cu sprijin pe linia taliei; 

- metode de asamblare a produselor în funcție de materia primă; 
- procese de asamblare a produselor de îmbrăcăminte din țesături și tricoturi: operații 

specifice, ordinea de realizare, utilaje necesare.  
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 Tratament umidotermic final: 
- definire, parametri; 
- descrierea operațiile tratamentului umidotermic aplicate produselor de lenjerie, de 

îmbrăcăminte subțire, de îmbrăcăminte groasă. 
 
II. PROBA  PRACTICĂ  
 
Teme pentru Lucrări de laborator/Aplicații practice:   

 Efectuarea cusăturilor folosite la prelucrarea și asamblarea detaliilor/ produselor. 

 Executarea operațiilor de prelucrare a manșetelor, gulerelor, buzunarelor, 
cordoanelor, mânecilor, piepților, spatelui. 

 Executarea operațiilor de asamblare a produselor de îmbrăcăminte din țesături și 
tricoturi. 

 

FAZA JUDEȚEANĂ 

 
I. PROBA SCRISĂ    
 
Lista unităților de rezultate ale învățării tehnice generale relevante: 

 Pregătirea țesăturilor și tricoturilor pentru confecționare. 

 Confecționarea produselor textile. 

 Finisarea produselor confecționate. 
 
Conținuturi tematice: 

Materiale de bază și auxiliare necesare confecționării produselor vestimentare 
(enumerare, rolul materialelor):  
- materiale de bază: tricoturi, țesături; 
- materiale auxiliare: căptușeli, întărituri, furnituri, ața de cusut, garnituri. 

 Recepția materiilor prime și a materialelor utilizate în confecții: 
- definiție, scopul operației. 

 Operația de șablonare: 
- definiție, scopul operației; 
- condiții tehnice. 

 Operația de șpănuire: 
- definiție, scopul operației; 
- condiții tehnice. 

 Operația de decupare: 
- secționarea șpanului – definiție, scop; 
- condiții tehnice la secționarea șpanului; 
- decuparea detaliilor – definiție, scop; 
- condiții tehnice la decuparea detaliilor. 

 Cusături mecanice: 
- definire, clasificare; 
- caracterizare (cusături: tighel, triploc, uberdec). 

 Utilaje specifice cusăturilor mecanice: 
- mașina simplă de cusut: părți componente; organe de lucru; rol; mișcări; defecte de 

coasere, cauze, remedieri; 
- mașina Triploc: părți componente; organe de lucru; rol; mișcări; defecte de coasere, 

cauze, remedieri. 



Anexă la Nota M.E.N. nr. 1193/IFL/06.11.2018 
 

3 
 

 Operații de pregătire și prelucrare a manșetelor, gulerelor, buzunarelor, cordoanelor, 
mânecilor, piepților, spatelui: 

- fazele fiecărei operații; 
- descrierea operațiilor. 

 
II. PROBA  PRACTICĂ  
 
Teme pentru Lucrări de laborator/Aplicații practice:   

 Efectuarea cusăturilor folosite la prelucrarea și asamblarea detaliilor/produselor. 

 Executarea operațiilor de prelucrare a manșetelor, gulerelor, buzunarelor, 
cordoanelor, mânecilor, piepților, spatelui. 
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