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PRACTICA DE INIȚIERE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Textile și Poligrafie 

Departamentul  Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0710.1 Inginerie și management în textile (îmbrăcăminte, încălțăminte, 
articole din piele) 

Anul de studiu Semestrul 
Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
II (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

2; 
4 E 

SF – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 

4 
3 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Laborator/seminar/ 

lecții practice 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Stagiul practicii în 

cadrul întreprinderii 

90 - - - - 90 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară, Teorie economică, Tehnologia confecțiilor 
/Procese de fabricație a articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, Bazele 
ingineriei și introducere în specialitate, Micro-macroeconomie, Grafică 
inginerească. 

Conform competențelor Cunoștințe despre modul de organizare a entităților de producție, 
tehnologia de confecționare a produselor. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Stagiul practicii Practica de inițiere se desfășoară în cadrul întreprinderii de producției din domeniul 
Industriei Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte, articole din piele). Baza de practică – 
întreprinderea – este aleasă de către student și se aprobă de către conducătorul practicii 
din cadrul DMTCTP.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Utilizarea instrumentarului științelor fundamentale în activitatea specifică domeniului 
Industria ușoară: 
 Identificarea teoriilor și metodelor oportune din știința fundamentală și utilizarea lor în 

practica domeniului; 
 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor din știința fundamentală aplicate pentru 

proiectarea și gestiunea proceselor și sistemelor de producție; 
 Explicarea rațiunii pentru selectarea unui principiu, teorii sau model specific științei 

fundamentale sau inginerești pentru a modela un proces sau un sistem; 
 Argumentarea modului în care principiile, teoriile sau modelele științei fundamentale sau 

inginerești au fost aplicate în eficientizarea proceselor; 
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 Definirea și descrierea principiilor pertinente, a teoriei, conceptului, și/sau formulei 
utilizate în soluționarea problemelor specifice din Industria ușoară.   

CP2. Identificarea, formularea și soluționarea problemelor inginerești și manageriale din 
întreprinderile din domeniul Industriei ușoare 
 Identificarea teoriilor și metodelor oportune din domeniul ingineresc și managerial pentru 

soluționarea problemelor specifice din Industria ușoară; 
 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate pentru identificarea, formularea 

și soluționarea problemelor inginerești; 
 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru identificarea, formularea și soluționarea 

problemelor; 
 Evaluarea eficienței soluțiilor preconizate pentru rezolvarea problemelor inginerești; 
 Soluționarea problemelor inginerești și manageriale din întreprinderile din domeniul 

Industria ușoară aplicând proceduri și metode inovative. 

Competențe 
transversale 

CT2.  Desfășurarea activităților în condiții de auto - disciplină, flexibilitate și adaptabilitate. 
Aplicarea consecventă a cunoștințelor existente în scopul realizării obiectivelor practicii de 
inițiere. Utilizarea etică a informațiilor colectate din cadrul întreprinderii ce servește ca bază 
de practică și procesate pentru elaborarea raportului stagiului de practică. 
CT3. Autoevaluarea necesității de pregătire, dezvoltarea capacității de a învăța independent. 
Angajarea activă în procesul de învățare continuă, inclusiv procesele în cadrul întreprinderii. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Acumularea de cunoștințe și competențe cuprinse în activitățile specifice domeniului 
Industriei Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte, articole din piele) prin plasarea în situații 
reale de muncă. Pregătirea pentru încadrarea viitoare în câmpul muncii, acumularea de 
experiență practică în domeniul producției.  

Obiectivele specifice - Familiarizarea cu întreprinderea de producție; 
- Familiarizarea cu procesul de fabricație din cadrul întreprinderii și 

particularitățile producției; 
- Formarea deprinderilor practice și obținerea experienței profesionale primare 

și psiho-relaționale de grup/echipă prin încadrarea într-un colectiv de muncă. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

1. Caracteristica/descrierea generală a întreprinderii 6 6 
2. Familiarizarea cu activitățile secției experimentale sau biroului de proiectare a 

întreprinderii  
6 6 

3. Familiarizarea cu activitățile depozitului (cu materii prime și materiale, accesorii și 
furnitură) și a secției de pregătire 

6 6 

4. Familiarizarea cu activitățile secției de croire  6 6 
5. Familiarizarea cu activitățile secției de cusut  42 42 
6. Familiarizarea cu activitățile depozitului producției finite  6 6 
7. Familiarizarea cu secțiile/departamentele cu rol neproductiv 6 6 
8. Generalizarea informațiilor și perfectarea raportului 12 12 

Total prelegeri: 90 90 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

- - - 100% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa pe parcursul stagiului practicii în cadrul întreprinderii industriale; 
Prezentarea raportului privind stagiul de practică; 
Realizarea în proporție de 50% a obiectivelor planificate. 
 


