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   DOMENIUL:  IINDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE 
CLASA a XII-a   

 

FAZA NAŢIONALĂ 

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

 Planificarea și organizarea producției. 

 Monitorizarea operațiilor de confecționare a produselor vestimentare. 

 Elaborarea procesului tehnologic de confecționare. 
 
Conținuturi tematice: 

 Conceptul de proces de producție (definiție, clasificare). 

 Criterii de clasificare a proceselor de producție (enumerare și exemplificare). 

 Componentele procesului de producție (clasificare, caracterizare). 

 Tipuri de producție (clasificare, caracterizare). 

 Metode de organizare a producției (clasificare). 

 Proces de producție în confecții: 
- definiția procesului de producție; 
- etapele procesului de producție (clasificare, definiție); 
- operațiile procesului de producție (definiție, scop). 

 Tipuri de cusături: mecanice, termochimice: 
- definiția cusăturilor mecanice și termochimice; 
- clasificarea cusăturilor mecanice și termochimice. 

 Mașini și utilaje specifice operațiilor procesului tehnologic de confecționare 
(clasificare). 

 Operații de asamblare a produselor vestimentare: 
- etapele procesului tehnologic de confecționare (clasificare, definiție); 
- operațiile procesului tehnologic de confecționare (clasificare, definiție). 

 Operații de finisare finală a produselor de vestimentație (clasificare, 
definiție). 

 Control tehnic de calitate în confecții: 
- tipuri de defecte în confecții (enumerare). 

 Tipuri de îmbinări ale materialelor textile (îmbinarea prin coasere și îmbinarea 
prin termolipire): 

- criterii de clasificare a cusăturilor și reprezentarea cusăturilor. 

 Utilaje specifice îmbinării prin coasere (mașina de cusut simplă, mașina 
triplock, mașina uberdeck): 

- funcționare;  
- organe de lucru. 

 Utilaje specifice îmbinării prin termolipire (mașină de călcat, presă de călcat): 
- clasificare;  
- funcționare. 

 Tratamentul umidotermic: 
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- operațiile tratamentului umidotermic (clasificare, definiție, scop) 
 
II. PROBA  PRACTICĂ  
 
Teme pentru Lucrări de laborator/Aplicații practice:   

 Aplicarea normelor de sănătatea și securitatea muncii (NSSM), precum și de 
protecție împotriva incendiilor (PSI). 

 Identificarea operațiilor procesului de producție în confecții. 

 Identificarea cusăturilor mecanice și termochimice. 

 Identificarea și caracterizarea mașinilor specifice din confecții. 

 Identificarea componentelor proceselor de producție. 

 Identificarea modului de organizare a producției. 
 

FAZA JUDEȚEANĂ 

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

 Monitorizarea operațiilor de confecționare a produselor vestimentare. 

 Elaborarea procesului tehnologic de confecționare. 
 
Conținuturi tematice: 

 Proces de producție în confecții: 
- definiția procesului de producție; 
- etapele procesului de producție (clasificare, definiție); 
- operațiile procesului de producție (definiție, scop). 

 Tipuri de cusături: mecanice, termochimice: 
- definiția cusăturilor mecanice și termochimice; 
- clasificarea cusăturilor mecanice și termochimice. 

 Mașini și utilaje specifice operațiilor procesului tehnologic de confecționare 
(clasificare). 

 Operații de asamblare a produselor vestimentare: 
- etapele procesului tehnologic de confecționare (clasificare, definiție); 
- operațiile procesului tehnologic de confecționare (clasificare, definiție). 

 Operații de finisare finală a produselor de vestimentație (clasificare, 
definiție). 

 Control tehnic de calitate în confecții: 
- tipuri de defecte în confecții (enumerare). 

 Tipuri de îmbinări ale materialelor textile (îmbinarea prin coasere și îmbinarea 
prin termolipire): 

- criterii de clasificare a cusăturilor și reprezentarea cusăturilor. 

 Utilaje specifice îmbinării prin coasere (mașina de cusut simplă, mașina 
triplock, mașina uberdeck): 

- funcționare;  
- organe de lucru. 

 Utilaje specifice îmbinării prin termolipire (mașină de călcat, presă de călcat): 
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- clasificare;  
- funcționare. 

 Tratamentul umidotermic: 
- operațiile tratamentului umidotermic (clasificare, definiție, scop). 
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