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PRACTICA ÎN PRODUCȚIE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Textile şi Poligrafie 

Departamentul  Modelarea și tehnologia confecțiilor textile şi din piele 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 710.1 Inginerie şi management în textile 

Anul de studiu Semestrul 
Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

4; 
6 E 

SF – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
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 

120 - - - - 120 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Tehnologia confecțiilor/Procese de fabricație a articolelor de 
îmbrăcăminte și încălțăminte, Bazele ingineriei și introducere în 
specialitate, Micro-macroeconomie, Grafică inginerească, Management, 
Economia ramurii, Studiul materialelor.  

Conform competențelor Cunoștințe despre modul de organizare a activităților de producție în 
cadrul entităților economice; elaborarea modelelor noi și lansarea în 
procesul 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 Ușoare (îmbrăcăminte, încălțăminte, articole din piele, etc.). Baza de practică – 
întreprinderea – este aleasă de către student și se aprobă de către conducătorul practicii 
din cadrul DMTCTP sau se repartizează de către responsabilul de practică din cadrul 
departamentului.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

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

Industria ușoară aplicând proceduri și metode inovative. 

CP3. Managementul produselor, proceselor, sistemelor de producție și afacerilor în confecții: 
 Identificarea teoriilor și metodelor specifice managementului produselor, proceselor, 

sistemelor de producție și afacerilor în confecții; 
 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate în managementul produselor, 

proceselor, sistemelor de producție  și afacerilor în confecții; 
 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru managementul produselor, proceselor , 

sistemelor de producție și afacerilor  în confecții; 
 Culegere, analiză și interpretare de date în scopul evaluării managementului proceselor 

de producție și afacerilor. 

CP4. Proiectarea tehnică si tehnologică a proceselor specifice Industriei ușoare, asigurarea  
calității proceselor și produselor realizate: 
 Identificarea metodelor și tehnicilor oportune pentru proiectarea și reproiectarea tehnică 

și tehnologică a proceselor de producție și asigurare a calității; 
 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate pentru proiectarea tehnică si 

tehnologică a proceselor specifice Industriei ușoare, asigurarea calității proceselor și 
produselor realizate; 

 Utilizarea cunoștințelor specifice pentru  proiectarea tehnică si tehnologică a proceselor 
specifice Industriei ușoare, asigurarea calității proceselor și produselor realizate; 

 Evaluarea proiectelor tehnice și tehnologice a proceselor specifice Industriei ușoare, 
asigurării calității proceselor și produselor realizate. 

Competențe 
transversale 

Desfășurarea activităților în condiții de auto - disciplină, flexibilitate și adaptabilitate. 
Aplicarea consecventă a cunoștințelor existente în scopul realizării obiectivelor practicii în 
producție. Utilizarea etică a informațiilor colectate din cadrul întreprinderii ce servește ca 
bază de practică și procesate pentru elaborarea raportului stagiului de practică. 
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 tehnice, tehnico-economice și organizatorice specifice 
inginerilor pentru desfășurarea activităților de muncă în cadrul entității economice de 
producție. Pregătirea pentru încadrarea viitoare în câmpul muncii, acumularea de 
experiență practică în domeniul producției și domeniul activităților de susținere.  

Obiectivele specifice - Familiarizarea cu entitatea economică - întreprinderea de producție; 
- Familiarizarea cu procesul de gestiune a întreprinderii și particularitățile 

specifice activităților de aprovizionare cu materiale; elaborare a 
colecțiilor/modelelor; lansarea în fabricație; de întreținere și comercializare.  

- Obținerea experienței profesionale și formarea capacităților de încadrare în 
activitatea întreprinderii de producție.  

- Obținerea competențelor manageriale primare și psiho-relaționale de 
grup/echipă prin încadrarea/simularea conducerii într-un colectiv de muncă. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 
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Tematica activităţilor practice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica practicii în producției 

1. Caracteristica/descrierea generală a întreprinderii (Business modelul) 12 12 

2. Descrierea succintă a activităților secției experimentale sau biroului de 
proiectare a întreprinderii; a depozitului (cu materii prime și materiale, 
accesorii și furnitură) și a secției de pregătire; a secției de croire; a secției de 
cusut; a depozitului producției finite; a secțiilor/departamentelor cu rol 
neproductiv (prezentarea proceselor tehnologice și/sau a algoritmilor de 
lucru). 

12 12 

3. Procesul de elaborare a documentației constructive tehnice de lucru 18 18 

4. Aspecte de pregătire tehnologică a fabricației:  30 30 

- Succesiunea tehnologică de confecționare a unui produs lansat în 
fabricație (norma de timp; categoria operației; salariile tarifare [costul 
operațiilor]; norma de producție). 

18 18 

- Planul secțiilor/a întreprinderii. 6 6 

- Prezentarea și caracteristica utilajului aflat în dotare în cadrul entității. 6 6 

5. Informații privind personalul întreprinderii (de natură cantitativă și calitativă). 12 12 

6. Studiul timpului, proceselor și normarea muncii în cadrul entității (experiența 
și practica întreprinderii). 

18 18 

7. Generalizarea informațiilor și perfectarea raportului. 18 18 

Total prelegeri: 120 120 
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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. 
 


