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ANEXA 5 : Domeniul INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE  

 

Nivel Domeniul Profilul 

postului/catedrei 

Discipline/module din profilul postului /  

catedrei 

Nr. 

crt. 

 5. Industrie 

textilă şi 

pielărie 

 

5.1. Textile/ 

Filatură şi 

ţesătorie, finisaj 

textil 

ANEXA 5.1 

 

Liceu  Limbaj tehnic grafic 1.  

Materii prime pentru industria textilă şi pielărie 2.  

Sănătatea şi securitatea muncii şi protecţia mediului în 

industria textilă şi pielărie 

3.  

Stagii de pregătire practică - CDL  4.  

Tehnologii generale din textile pielărie 5.  

Întreţinerea utilajelor din textile pielărie 6.  

Documentaţia tehnică 7.  

Stagii de pregătire practică - CDL clasa a X-a 8.  

Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD 9.  

Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din 

textile - pielărie 

10.  

Crearea modelelor pentru produse vestimentare 11.  

Utilizarea limbajului plastic 12.  

Proiectarea produselor textile 13.  

Creaţie vestimentară – realizarea de schiţe şi produse 

vestimentare 

14.  

Planificarea şi organizarea producţiei 15.  

Asigurarea calităţii 16.  

Valorificarea materialelor textile şi de pielărie 17.  

Costume şi stiluri vestimentare 18.  

Tehnici de finisare a produselor textile 19.  

Tehnologii de filare şi ţesere 20.  

Elemente de proiectare 21.  

Proiectarea firelor şi ţesăturilor 22.  

Protecţia mediului 23.  

Tehnologii de finisare a produselor 24.  

Monitorizarea proceselor de producţie 25.  

Tehnici de măsurare şi control 26.  

Tehnici de valorificare a materialelor recuperabile din 

textile – pielărie 

27.  

Învățământ 

profesional 

de 3 ani 

 Limbaj tehnic grafic 28.  

Materii prime pentru industria textilă şi pielărie 29.  

Sănătatea şi securitatea muncii şi protecţia mediului în 

industria textilă şi pielărie 

30.  

Stagii de pregătire practică - CDL  31.  

Tehnologii generale din textile pielărie 32.  

Întreţinerea utilajelor din textile pielărie 33.  

Documentaţia tehnică 34.  

Stagiu de pregătire practică - CDL 35.  

Utilajul şi tehnologia filării 36.  

Preparaţia filaturii 37.  

Pregătirea firelor pentru ţesere 38.  

Filarea în sistem clasic şi neconvenţional 39.  

Pregătirea fibrelor pentru filare 40.  

Utilajul şi tehnologia ţeserii 41.  

Preparaţia ţesătoriei 42.  

Ţeserea în sistem clasic şi neconvenţional 43.  
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Învățământ 

profesional 

de 3 ani 

5. Industrie 

textilă şi 

pielărie 
 

 Pregătirea şi curăţirea materialelor textile 44.  

Colorarea materialelor textile 45.  

Apretarea materialelor textile 46.  

Manipularea substanţelor chimice utilizate în finisaj 47.  

Stagii de  

pregătire  

practică 

 Utilajul şi tehnologia filării 48.  

Preparaţia filaturii 49.  

Pregătirea firelor pentru ţesere 50.  

Filarea în sistem clasic şi neconvenţional 51.  

Pregătirea fibrelor pentru filare 52.  

Utilajul şi tehnologia ţeserii 53.  

Preparaţia ţesătoriei 54.  

Ţeserea în sistem clasic şi neconvenţional 55.  

Pregătirea şi curăţirea materialelor textile 56.  

Colorarea materialelor textile 57.  

Apretarea materialelor textile 58.  

Manipularea substanţelor chimice utilizate în finisaj 59.  

 5. Industrie 

textilă şi 

pielărie 
 

5.2. Textile/ 

Tricotaje şi 

confecţii textile, 

finisaj textil 

 

ANEXA 5.2 

 

Liceu 
 

 Limbaj tehnic grafic 60.  

Materii prime pentru industria textilă şi pielărie 61.  

Sănătatea şi securitatea muncii şi protecţia mediului în 

industria textilă şi pielărie 

62.  

Stagii de pregătire practică - CDL  63.  

Tehnologii generale din textile pielărie 64.  

Întreţinerea utilajelor din textile pielărie 65.  

Documentaţia tehnică 66.  

Stagii de pregătire practică - CDL clasa a X-a 67.  

Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD 68.  

Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din 

textile - pielărie 

69.  

Crearea modelelor pentru produse vestimentare 70.  

Utilizarea limbajului plastic 71.  

Proces de producţie în confecţii 72.  

Proiectarea produselor textile  73.  

Elemente de proiectare 74.  

Tehnologii de confecţionare a produselor vestimentare 75.  

Creaţie vestimentară – realizarea de schiţe şi produse 

vestimentare 

76.  

Planificarea şi organizarea producţiei 77.  

Asigurarea calităţii 78.  

Valorificarea materialelor textile şi de pielărie 79.  

Costume şi stiluri vestimentare 80.  

Tehnici de finisare a produselor textile 81.  

Protecţia mediului 82.  

Tehnologii de tricotare 83.  

Tehnologii de confecţionare 84.  

Tehnologii de finisare a produselor 85.  

Structura şi proiectarea tricoturilor 86.  

Construcţia tiparelor 87.  

Monitorizarea proceselor de producţie 88.  

Tehnici de măsurare şi control 89.  

Tehnici de valorificare a materialelor recuperabile din 

textile – pielărie 

90.  
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Învățământ 

profesional 

de 3 ani 
 

5. Industrie 

textilă şi 

pielărie 
 

 

 
Limbaj tehnic graphic 91.  

Materii prime pentru industria textilă şi pielărie 92.  

Sănătatea şi securitatea muncii şi protecţia mediului în 

industria textilă şi pielărie 

93.  

Stagii de pregătire practică - CDL  94.  

Tehnologii generale din textile pielărie 95.  

Întreţinerea utilajelor din textile pielărie 96.  

Documentaţia tehnică 97.  

Stagiu de pregătire practică – CDL  98.  

Pregătirea şi curăţirea materialelor textile 99.  

Colorarea materialelor textile 100.  

Apretarea materialelor textile 101.  

Manipularea substanţelor chimice utilizate în finisaj 102.  

Preparaţia firelor în tricotaje 103.  

Producerea tricoturilor pe maşini rectilinii de tricotat 104.  

Producerea tricoturilor pe maşini circulare de tricotat 105.  

Producerea tricoturilor pe maşini de tricotat din urzeală 106.  

Confecţionarea produselor din tricot 107.  

Producerea tricoturilor pe maşini rectilinii 108.  

Construirea tiparelor reperelor produselor textile 109.  

Pregătirea ţesăturilor şi tricoturilor pentru confecţionare 110.  

Prelucrarea reperelor produselor textile 111.  

Asamblarea şi finisarea produselor 112.  

Producerea tricoturilor pe maşini rectilinii 113.  

Construirea tiparelor şi a şabloanelor pentru produse de 

îmbrăcăminte 

114.  

Pregătirea materialelor pentru confecţionare 115.  

Cusături manuale, mecanice şi termochimice 116.  

Confecţionarea produselor de îmbrăcăminte 117.  

Stagii de 

pregătire 

practică 

 

 Preparaţia firelor în tricotaje 118.  

Producerea tricoturilor pe maşini rectilinii de tricotat 119.  

 Producerea tricoturilor pe maşini circulare de tricotat 120.  

 Producerea tricoturilor pe maşini de tricotat din urzeală 121.  

  Confecţionarea produselor din tricot 122.  

  Producerea tricoturilor pe maşini rectilinii  123.  

  Construirea tiparelor reperelor produselor textile 124.  

  Pregătirea ţesăturilor şi tricoturilor pentru confecţionare 125.  

  Prelucrarea reperelor produselor textile 126.  

  Asamblarea şi finisarea produselor 127.  

  Producerea tricoturilor pe maşini rectilinii  128.  

Construirea tiparelor şi a şabloanelor pentru produse de 

îmbrăcăminte 

129.  

Pregătirea materialelor pentru confecţionare 130.  

  Cusături manuale, mecanice şi termochimice 131.  

  Confecţionarea produselor de îmbrăcăminte 132.  

  Pregătirea şi curăţirea materialelor textile 133.  

  Colorarea materialelor textile 134.  

  Apretarea materialelor textile 135.  

  Manipularea substanţelor chimice utilizate în finisaj 136.  
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 5. Industrie 

textilă şi 

pielărie 

5.3. Pielărie/ 

Confecţii piele 

 

ANEXA 5.3. 

 

Liceu 
 

 Limbaj tehnic grafic 137.  

Materii prime pentru industria textilă şi pielărie 138.  

Sănătatea şi securitatea muncii şi protecţia mediului în 

industria textilă şi pielărie 

139.  

Stagii de pregătire practică - CDL  140.  

Tehnologii generale din textile pielărie 141.  

Întreţinerea utilajelor din textile pielărie 142.  

Documentaţia tehnică 143.  

Stagii de pregătire practică - CDL clasa a X-a 144.  

Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD 145.  

Materii prime, produse textile şi materiale auxiliare din 

textile – pielărie 

146.  

Crearea modelelor pentru produse vestimentare 147.  

Utilizarea limbajului plastic 148.  

Creaţia vestimentară – realizarea de schiţe şi produse 

vestimentare 

149.  

Planificarea şi organizarea producţiei 150.  

Asigurarea calităţii 151.  

Valorificarea materialelor textile şi de pielărie 152.  

Costume şi stiluri vestimentare 153.  

Elemente de proiectare 154.  

Tehnologii de finisare a pielii 155.  

Confecţionarea produselor din piele şi înlocuitori 156.  

Protecţia mediului 157.  

Construcţia tiparelor pentru încălţăminte 158.  

Construcţia tiparelor pentru articole de marochinărie 159.  

Construcţia tiparelor pentru îmbrăcăminte din piele 160.  

Tehnici de valorificare a materialelor recuperabile din 

textile -  pielărie 

161.  

Monitorizarea proceselor de producţie 162.  

Tehnici de măsurare și control 163.  

Învățământ 

profesional 

de 3 ani 

 Limbaj tehnic graphic 164.  

Materii prime pentru industria textilă şi pielărie 165.  

Sănătatea şi securitatea muncii şi protecţia mediului în 

industria textilă şi pielărie 

166.  

Stagii de pregătire practică - CDL  167.  

Tehnologii generale din textile pielărie 168.  

Întreţinerea utilajelor din textile pielărie 169.  

Documentaţia tehnică 170.  

Stagiu de pregătire practică - CDL 171.  

Construcția tiparelor pentru încălțămintea la comandă 172.  

Confecţionarea încălţămintei la comandă 173.  

Obţinerea produsului finit 174.  

Repararea încălţămintei 175.  

Confecţionarea ansamblului superior al încălţămintei 176.  

Formarea spaţială a articolelor de încălţăminte 177.  

Finisarea articolelor de încălţăminte 178.  

Confecţionarea articolelor de încălţăminte 179.  

Croirea reperelor articolelor de îmbrăcăminte 180.  

Prelucrarea reperelor articolelor de îmbrăcăminte 181.  

Asamblarea reperelor articolelor de îmbrăcăminte 182.  
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Învățământ 

profesional 

de 3 ani 

5. Industrie 

textilă şi 

pielărie 

 Finisarea reperelor articolelor de îmbrăcăminte 183.  

Confecţionarea articolelor de marochinărie 184.  

Confecţionarea articolelor tehnice 185.  

Finisarea produselor 186.  

Confecţionarea articolelor sport 187.  

Curăţirea pielii în vederea tăbăcirii 188.  

Tăbăcirea pielii şi a blănurilor 189.  

Vopsirea pielii şi a blănurilor 190.  

Finisarea pielii şi a blănurilor 191.  

Stagii de 

pregătire 

practică 

 

 Construcţia tiparelor pentru încălţămintea la comandă 192.  

 Confecționarea încălțămintei la comandă 193.  

 Obținerea produsului finit 194.  

 Repararea încălțămintei 195.  

  Confecţionarea ansamblului superior al încălţămintei 196.  

  Formarea spaţială a articolelor de încălțăminte 197.  

  Finisarea produselor de încălțăminte 198.  

  Confecţionarea articolelor de încălţăminte 199.  

  Croirea reperelor articolelor de îmbrăcăminte 200.  

  Prelucrarea reperelor articolelor de îmbrăcăminte 201.  

  Asamblarea reperelor articolelor de îmbrăcăminte 202.  

  Finisarea reperelor articolelor de îmbrăcăminte 203.  

  Confecţionarea articolelor de marochinărie 204.  

  Confecţionarea articolelor tehnice 205.  

  Finisarea produselor 206.  

  Confecţionarea articolelor sport 207.  

  Curăţirea pielii în vederea tăbăcirii 208.  

  Tăbăcirea pielii şi a blănurilor 209.  

  Vopsirea pielii şi a blănurilor 210.  

  Finisarea pieilor şi a blănurilor 211.  

  Manipularea substanţelor chimice utilizate în finisaj 212.  

 

 

 


