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   DOMENIUL:  INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE 
CLASA a XI-a  

 

FAZA NAŢIONALĂ 

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

 Efectuarea analizelor de laborator pentru materii prime și materiale. 

 Monitorizarea operațiilor tehnologice specifice obținerii produselor textile. 

 Proiectarea firelor, țesăturilor și tricoturilor. 

 Proiectarea tiparelor produselor vestimentare și a accesoriilor. 
 
Conținuturi tematice: 

 Materii prime și materiale auxiliare din textile-pielărie: 
- definiția materiilor prime și a materialelor auxiliare din textile: fibre, fire, țesături, tricoturi, 

materiale auxiliare; 
- criterii de clasificare a materiilor prime și materialelor auxiliare din textile. 

 Fibre textile. Fibre naturale și fibre chimice: 
- proprietățile fibrelor textile: fizice, mecanice, chimice. 

 Fire textile: 
- clasificarea firelor textile; 
- caracteristicile specifice firelor textile: finețea, torsiunea, rezistența și alungirea la 

tracțiune, neuniformitatea. 

 Țesături și tricoturi: 
- caracteristicile fizice și structural dimensionale: lungimea, lățimea, masa specifică, 

grosimea, desimea; 
- caracteristicile mecanice: sarcina de rupere, alungirea la rupere, rezistența la uzură prin 

frecare, elasticitatea, extensibilitatea, deșirabilitatea, rularea la margini; 
- caracteristicile igienico-funcționale: capacitate de izolare termică, permeabilitatea la aer, 

permeabilitatea la apă, higroscopicitatea, hidrofilia; 
- caracteristicile de aspect: stabilitatea dimensională, capacitatea de revenire din șifonare, 

flexibilitatea, transparența. 

 Procese de producție pentru obținerea: firelor, țesăturilor, tricoturilor 
- definiții ale proceselor tehnologice, etape, operații. 

 Proiectarea tricoturilor:  
- clasificarea tricoturilor; 
- elementele ochiurilor normale de tricot din bătătură (simple);  
- tipuri de ochiuri pentru tricoturile din bătătură (simple); 
- metode de reprezentare a ochiurilor: simbolică a secțiunii rândurilor de ochiuri, prin 

semne convenționale. 

 Clasificarea produselor vestimentare: după linia de sprijin, lungime și siluetă. 

 Tipuri de conformații și ținute ale corpului omenesc. Caracteristici. 
 
II. PROBA  PRACTICĂ  
 
Teme pentru Lucrări de laborator/Aplicații practice:   

 Determinarea fineții fibrelor/ firelor textile. 

 Determinarea grosimii țesăturilor/ tricoturilor. 

 Determinarea desimii țesăturilor/ tricoturilor. 
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 Identificarea materialelor auxiliare pentru confecții textile. 

 Identificarea tricoturilor de bătătură (glat, patent, lincs). 

 Reprezentarea elementelor ochiurilor normale de tricot din bătătură (simple). 

 Identificarea tipurilor de ochiuri pentru tricoturile din bătătură (simple). 

 Reprezentarea ochiurilor prin două metode: prin semne convenționale şi în secţiune. 

 Identificarea produselor de îmbrăcăminte în funcție de criteriile de clasificare. 
 

FAZA JUDEȚEANĂ 

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

 Efectuarea analizelor de laborator pentru materii prime și materiale. 

 Monitorizarea operațiilor tehnologice specifice obținerii produselor textile. 

 Proiectarea firelor, țesăturilor și tricoturilor. 

 Proiectarea tiparelor produselor vestimentare și a accesoriilor. 
 
Conținuturi tematice: 

 Materii prime și materiale auxiliare din textile-pielărie: 
- definiția materiilor prime și a materialelor auxiliare din textile: fibre, fire, țesături, tricoturi, 

materiale auxiliare; 
- criterii de clasificare a materiilor prime și materialelor auxiliare din textile. 

 Fibre textile. Fibre naturale și fibre chimice: 
- proprietățile fibrelor textile: fizice, mecanice, chimice. 

 Fire textile: 
- clasificarea firelor textile; 
- caracteristicile specifice firelor textile: finețea, torsiunea, rezistența și alungirea la 

tracțiune, neuniformitatea. 

 Țesături și tricoturi: 
- caracteristicile fizice și structural dimensionale: lungimea, lățimea, masa specifică, 

grosimea, desimea; 
- caracteristicile mecanice: sarcina de rupere, alungirea la rupere, rezistența la uzură prin 

frecare, elasticitatea, extensibilitatea, deșirabilitatea, rularea la margini; 
- caracteristicile igienico-funcționale: capacitate de izolare termică, permeabilitatea la aer, 

permeabilitatea la apă, higroscopicitatea, hidrofilia; 
- caracteristicile de aspect: stabilitatea dimensională, capacitatea de revenire din șifonare, 

flexibilitatea, transparența. 

 Procese de producție pentru obținerea: firelor, țesăturilor, tricoturilor 
- definiții ale proceselor tehnologice, etape, operații. 

 Proiectarea tricoturilor:  
- clasificarea tricoturilor; 
- elementele ochiurilor normale de tricot din bătătură (simple);  
- tipuri de ochiuri pentru tricoturile din bătătură (simple); 
- metode de reprezentare a ochiurilor: simbolică a secțiunii rândurilor de ochiuri, prin 

semne convenționale. 

 Clasificarea produselor vestimentare: după linia de sprijin, lungime și siluetă. 

 Tipuri de conformații și ținute ale corpului omenesc. Caracteristici. 
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