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 Creator proiectant îmbrăcăminte 

 Descrierea ocupaţiei 
 
Ocupatia se refera la persoanele care executa munca de realizare a unicatelor, de creatie a produselor de 
îmbrãcãminte pentru copii si adulti si de introducere a produselor contractate de beneficiari în productie 
pentru realizarea lor în serie. 
Astfel, pe lângã competente de productie, persoanele care au aceasta ocupatie trebuie sa aibã competente de 
creatie (privind realizarea de noi modele de îmbrãcãminte) si proiectare a produselor create. 
 
Ocupatia presupune o buna cunoastere a liniei modei, a cerintelor pietei, a posibilitãtilor de realizare a 
produselor create ca unicate sau pentru serie, a cailor de a contacta furnizorii de materiale necesare si 
beneficiarii pentru produsele realizate. 
 



 Creator proiectant îmbrăcăminte 

 UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă 
Administraţie Aprovizionarea cu materiale de bază, auxiliare, secundare şi  
 consumabile 
 Elaborarea documentaţiei de preţ 

Competenţe generale la locul de muncă Aplicarea NPM şi NPSI 
 Comunicarea interactivă la locul de muncă 

Echipamente Utilizarea instrumentelor de măsură şi desen pentru proiectarea  
 produselor de îmbrăcăminte 
 Utilizarea instrumentelor şi utilajelor de tăiat, cusut şi tratament  
 umidotermic 

Materiale Alegerea materialelor pentru alcătuirea colecţiilor 
Planificare Organizarea activităţii proprii 
 Planificarea activităţii proprii 

Producţie Pregătirea fabricaţiei produselor de îmbrăcăminte 
 Realizarea prototipului (modelului etalon) 

Proiectare Construirea tiparelor pentru produsele de îmbrăcăminte 
 Gradarea tiparelor 
 Realizarea schiţelor produselor de îmbrăcăminte 

Relaţii cu clientela Oferirea serviciilor către clienţi 
 Preluarea şi predarea comenzilor de produse vestimentare 



 Aprovizionarea cu materiale de bază, auxiliare, secundare şi consumabile 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identificarea necesarului de  1.1. Necesarul de materiale de lucru pentru creatie şi proiectare este  
 stabilită în funcţie de cerinţele activităţii. 
  
 1.2. Cantitatea de material necesar pentru confecţionarea produselor este 
  stabilit în functie de modelul creat şi de consumul specific. 
  
 1.3. Materialele auxiliare şi secundare necesare sunt corelate cu  
 materialele de bază din punctul de vedere coloristic, al fineţii, al  
2. Identificarea furnizorilor 2.1. Furnizorii sunt identificaţi cu atenţie pentru a satisface condiţii  
 optime de livrare. 
  
 2.2. Furnizorii sunt identificaţi în timp util, pentru asigurarea materialelor 
  la termenele necesare. 
  
 2.3. Aprovizionarea cu materiale se face astfel încât să preîntâmpine  
 eventualele disfuncţii în producţie. 

 Gama de variabile 
  
 Materiale de lucru: materiale de baza, auxiliare si secundare 
 Materiale de bază (ţesături, tricoturi, piele, blănuri) 
 Materiale secundare (întărituri, căptuşeli) 
 Materiale auxiliare (aţe de cusut, furnituri, garnituri) 
 Materiale consumabile (cretă de croitorie, hârtie pentru schiţe, hârtie pentru tipare, materiale pentru desen,  
 cataloage de mostre, materiale pentru şabloane, etc.) 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se urmăreşte: 
  - corectitudinea identificării necesarului de materiale în funcţie de creaţiile proiectate 
 - identificarea furnizorilor astfel încât să se asigure livrarea în condiţii optime 
  
 Cunoştinţe 
 - calitatea şi caracteristicile materialelor utilizate 
 - condiţii de livrare (preţ, termene de livrare) 



 Elaborarea documentaţiei de preţ 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Întocmirea fişei tehnice 1.1. Datele necesare întocmirii fişei tehnice sunt identificate în functie de 
  tipul lucrărilor sau de produsul executat. 
  
 1.2. Fişa tehnica este întocmita cu precizie pentru consumul materialelor  
 de baza, auxiliare şi secundare, procesul tehnologic, schita si dimensiunile  
 produsului. 
  
 1.3. Costul manoperei este stabilit corect, în funcţie de produsul executat  
 şi normativele în vigoare. 
2. Întocmirea calculaţiei de preţ 2.1. Preţurile sunt antecalculate corect, în funcţie de tarifele în vigoare,  
 complexitatea produsului, costurile materialelor. 
  
 2.2. Preţurile definitive sunt calculate cu precizie luând în considerare  
 toate elementele componente, după realizarea seriei 0. 
  
 2.3. Preţurile sunt calculate la termenul solicitat. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplica pentru ocupaţiile: 
 - creator - proiectant îmbrăcăminte 
 Elementele preţului de cost: cantitatea de materiale de bază, auxiliare şi secundare, preţ materiale, preţ manoperă,  
 consumul de utilităţi si energie. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  La evaluare se urmăreşte:  
 - întocmirea corecta a fişei tehnice 
 - întocmirea corectă a calculaţiei de preţ, luând în considerare toate elementele componente 
  
  
 Cunoştinţe 
   - cunoaşterea materialelor de bază, auxiliare şi  secundare 
   - cunoaşterea preţurilor pentru materiale 
   - cunoaşterea preţurilor pentru manoperă 
   - cunoaşterea modului de întocmire a calculaţiei de preţ 
   - cunoaşterea consumurilor de curent electric, apa, chirie. a amortismentelor care constituie regia 



 Aplicarea NPM şi NPSI 

Descrierea unităţii 
Unitatea se refera la respectarea si aplicarea N.P.M. si P.S.I. pe durata executării lucrării. De asemenea, unitatea  
presupune utilizarea şi menţinerea echipamentelor în condiţii de securitate, precum şi înmagazinarea  
corespunzătoare a materialelor textile si consumabile. 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Aplicarea N.P.M. 1.1. Legislatia şi N.P.M. specifice ocupatiei sunt însuşite corect conform  
 reglementarilor locului de munca. 
  
 1.2.  Lucrările specifice ocupaţiei sunt efectuate în condiţii de securitate,  
 respectând N.P.M. la locul de munca. 
  
 1.3. Echipamentul de protectie este utilizat, întretinut şi pastrat conform  
 reglementarilor în vigoare. 
2. Aplicarea normelor P.S.I. 2.1. Normele de P.S.I. sunt însuşite corect, conform reglementarilor în  
 vigoare. 
  
 2.2. Lucrările specifice ocupaţiei sunt efectuate cu respectarea normelor  
 de P.S.I. 
  
 2.3. Materialele şi instrumentele de P.S.I. sunt utilizate, întretinute şi  
 păstrate conform reglementarilor în vigoare. 
3. Raportarea pericolelor 3.1. Sursele de risc şi accidentele sunt identificate rapid, pe toata durata  
 desfaşurarii activitatii. 
  
 3.2. Pericolele identificate sunt raportate în cel mai scurt timp  
 persoanelor abilitate sa intervină. 
4. Aplicarea procedurilor de urgenţa 4.1. Masurile de prim ajutor sunt acordate corect şi prompt în caz de  
 accident. 
  
 4.2. Procedurile de urgenta şi evacuare sunt aplicate prompt, atunci când  
 este nevoie. 
  
 4.3. Accidentul este semnalat şi raportat în cel mai scurt timp, conform  
 reglementarilor locului de munca. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplica în toate locurile de munca specifice ocupaţiei. 
 Echipamentul de protecţia muncii este specific fiecărui loc de munca. 
 Materialele şi echipamentele PSI sunt specifice fiecărui loc de munca. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se urmăreşte: 
 - modul în care aplica N.P.M. şi normele de P.S.I. specifice fiecărui loc de munca. 
  
  
 Cunoştinţe 
 - normele de P.S.I. şi N.P.M. specifice ocupaţiei şi fiecărui loc de munca. 



 Comunicarea interactivă la locul de muncă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Comunicarea informaţiilor  1.1. Sunt identificate şi utilizate surse corecte de informare. 
referitoare la locul de munca  
 1.2. Sunt selectate şi analizate în mod corespunzator informatiile  
 necesare optimizării activităţii. 
  
 1.3. Sunt utilizate metode de comunicare corespunzătoare situaţiei date. 
  
 1.4. Sunt create condiţii optime de colaborare în relaţiile de munca cu  
 colegii, şefii, clientii. 
2. Participarea la discuţii pe teme  2.1. Partenerilor de discutii le sunt oferite raspunsuri şi sugestii  
profesionale pertinente. 
  
 2.2. Sunt propuse întregului colectiv acţiuni care duc la îmbunătăţirea  

 Gama de variabile 
  
 Unitatea are aplicabilitate la locurile de munca care presupun munca în grup. 
 Metode de comunicare: verbale (discuţia directa, individuala sau de grup), scrise (rapoarte, note informative etc.) 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se urmăreşte: 
 - realizarea unui climat de munca corespunzător; 
 - modul de comunicare cu diverşi interlocutori; 
 - comportarea în diferite contexte ( normale, de stres etc.). 
  
  
 Cunoştinţe 
 - metode de comunicare; 
 - cunoştinţe de limba româna şi străină. 



 Utilizarea instrumentelor de măsură şi desen pentru proiectarea produselor de îmbrăcăminte 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Alegerea instrumentelor de măsură şi 1.1. Instrumentele de masura şi desen sunt alese în functie de lucrarea de  
 desen executat. 
  
 1.2. Instrumentele de masura şi desen sunt alese pentru a asigura  
 corectitudinea liniilor trasate, a masurilor de latime, lungime şi perimetre  
 de pe tipare. 
  
 1.3. Instrumentele de masura şi desen sunt alese pentru a asigura  
 executarea tuturor lucrărilor în timp util. 
2. Pregătirea şi păstrarea  2.1. Instrumentele de masura şi desen sunt pregatite functie de necesitati. 
instrumentelor de măsură şi desen  
  
 2.2. Instrumentele de masura şi desen sunt pastrate în conditii  
3. Utilizarea instrumentelor de măsură  3.1. Instrumentele de masura şi desen sunt utilizate corespunzator tipului  
şi desen de operaţie. 
  
 3.2. Instrumentele de masura şi desen sunt utilizate conform  
 instrucţiunilor de întrebuinţare. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplica pentru ocupaţiile: 
 - creator - proiectant îmbrăcăminte 
 Instrumentele de măsură: panglica-centimetru, rigla, etc. 
 Instrumente de desen: creioane negre, creioane colorate, acuarele, gume, pensule, ruleta cu dinţi, echer, florar,  
 etc. 
 Lucrări de executat: schiţa produsului, construcţia tiparului. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se urmăreşte:  
 - alegerea corecta, în funcţie de tipul lucrărilor de executat, a instrumentelor de măsură şi desen  
 - modul de păstrare a instrumentelor conform instrucţiunilor de întreţinere  
 - utilizarea instrumentelor adecvata tipului operaţiei de executat 
  
 Cunoştinţe 
 - cunoaşterea instrumentelor folosite pentru desenarea şi proiectarea produselor de îmbrăcăminte 
 - cunoaşterea instrucţiunilor de păstrare, pregătire şi utilizare a instrucţiunilor 



 Utilizarea instrumentelor şi utilajelor de tăiat, cusut şi tratament umidotermic 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Alegerea instrumentelor şi a  1.1. Instrumentele şi utilajele sunt alese în functie de tipul lucrarilor de  
utilajelor pentru tăiat, cusut şi  executat şi de materialele folosite. 
tratament umidotermic  
 1.2. Echipamentul pentru călcat este ales pentru a asigura respectarea  
 parametrilor tratamentului umidotermic. 
  
 1.3. Instrumentele pentru tăiat sunt alese în funcţie de tipul croirii si de  
 caracteristicile materialelor utilizate. 
2. Pregătirea şi reglarea utilajelor 2.1. Curatirea şi verificarea utilajelor se face conform instructiunilor de  
 lucru. 
  
 2.2. Reglarea parametrilor de utilizare se face respectând prevederile din  
 cartea tehnica a maşinii. 
  
 2.3. Reglarea utilajelor se face în conformitate cu lucrările de executat. 
3. Utilizarea instrumentelor şi a  3.1. Instrumentele şi utilajele sunt manevrate cu îndemânare în sensul  
utilajelor executării corecte a tuturor operaţiilor. 
  
 3.2. Instrumentele şi utilajele sunt utilizate în conditii de siguranta. 
  
 3.3. Defectele aparute sunt identificate şi sesizate persoanelor abilitate sa  
 le remedieze. 
4. Întreţinerea instrumentelor şi a  4.1. Instrumentele şi utilajele sunt întretinute în conditii de functionare  
utilajelor corecta, conform instrucţiunilor furnizorilor. 
  
 4.2. Instrumentele şi utilajele sunt pastrate şi depozitate în conditii de  
 siguranţa, conform instrucţiunilor tehnice. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplica pentru ocupaţiile de:  
 - creator-proiectant îmbrăcăminte 
 - croitor - confecţioner îmbrăcăminte 
 Instrumente: ace de cusut, ace de gămălie, degetar, foarfeci, fier de călcat, etc. 
 Utilaje: maşini de cusut, maşini mobile şi fixe de croit, prese de călcat, etc. 
 Tipuri de lucrări: croirea materialelor, prelucrarea detaliilor, asamblarea detaliilor, călcarea produselor. 
 Tipul croirii: in şpan sau bucata cu bucata. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se urmăreşte: 
 - alegerea corecta a instrumentelor în funcţie de tipul lucrărilor de executat 
 - reglarea corecta a utilajelor corespunzător lucrărilor de executat 
 - îndemânare în manevrarea instrumentelor în condiţii de siguranţa 
 - exploatarea şi întreţinerea corecta a utilajelor în conformitate cu indicaţiile tehnice 
  
 Cunoştinţe 
 - cunoaşterea parametrilor utilajelor şi a modului de reglare a acestora 
 - cunoaşterea posibilităţilor tehnice ale utilajelor specifice 
 - cunoaşterea condiţiilor de întreţinere a utilajelor specifice 



 Alegerea materialelor pentru alcătuirea colecţiilor 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identificarea materialelor de lucru 1.1. Materialele sunt alese în conformitate cu destinaţia produsului. 
  
 1.2. Materialele sunt alese în funcţie de linia modei, urmărind confortul  
 vestimentar. 
  
 1.3. Materialele auxiliare şi secundare sunt alese în concordanta cu  
 materialul de bază. 
  
 1.4. Materialele sunt alese încât să corespundă cerinţelor  beneficiarilor. 
2. Pregătirea cartelelor de culori şi  2.1. Combinaţiile coloristice sunt stabilite în funcţie de model. 
imprimeuri  
 2.2. Paleta coloristică corespunde liniei modei. 
  
 2.3. Poziţiile coloristice ale imprimeurilor sunt alese pentru a asigura  
 estetica produsului. 

 Gama de variabile 
  
 Materialele de bază, auxiliare şi secundare (ţesături, tricoturi, blănuri, căptuşeli, întărituri, aţă de cusut, furnituri,  
 accesorii, etc.) 
 Cartele de culori şi imprimeuri. 
 Destinaţia produsului diferă în funcţie de sezon, ocazia în care va fi purtat (îmbrăcăminte de noapte sau zi, sport,  
 de ocazie sau oraş, etc.) şi de intenţiile beneficiarului. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se urmăreşte: 
  - alegerea corectă a materialelor de bază, auxiliare şi secundare în funcţie de destinaţia produsului şi linia modei 
  - alegerea culorilor şi a poziţiilor coloristice ale imprimeurilor pentru a satisface cerinţele estetice şi ale  
 beneficiarilor 
  
 Cunoştinţe 
 - cunoaşterea proprietăţilor fiziologice, fizico-mecanice şi de purtabilitate ale materialelor 
 - cunoaşterea tendinţelor liniei modei 
 - cunoaşterea destinaţiei produselor create 



 Organizarea activităţii proprii 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Asigurarea condiţiilor ergonomice 1.1. Identificarea în raport cu condiţiile concrete ale locului de munca a  
 criteriile amenajării ergonomice. 
  
 1.2. Asigurarea condiţiilor ergonomice se realizează prin amenajarea  
 rationala a locului de munca in scopul economiei mişcarilor şi eficientei  
 efortului.  
  
 1.3. Asigurarea mediului reconfortant si a ambianţei fizice a locului de  
 munca. 
2. Asigurarea condiţiilor materiale 2.1. Identificarea tipurilor de materiale şi instrumente ce se utilizeaza la  
 executarea lucrărilor, conform tipului acestora. 
  
 2.2. Verificarea periodica a stocului de materiale şi instrumente. 
  
 2.3. Înmagazinarea materialelor şi instrumentelor în functie de tipul lor,  
 in locuri accesibile. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplica pentru ocupaţiile: 
 - creator - proiectant îmbrăcăminte 
 - croitor confecţioner îmbrăcăminte 
 Tipuri de documente: 
 - bonuri de comanda, chitanţe primire / predare, note de comanda către furnizori, evidenţe pentru consumul de  
 materiale. 
 Tipuri de factori de ambianţa fizica: 
 - lumina, umiditate, căldura etc. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se urmăreşte: 
  - modul în care se asigura condiţiile ergonomice 
  - întocmirea corecta a documentelor 
 - modul în care se asigura condiţiile materiale necesare desfăşurării activităţii în condiţii de eficienţa. 
  
  
 Cunoştinţe 
 - cunoaşterea tipurilor de materiale utilizate în funcţie de tipul lucrărilor 
 - cunoştinţe elementare de ergonomie. 



 Planificarea activităţii proprii 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identificarea obiectivelor activităţii 1.1. Cerinţele pieţei (ale beneficiarilor) sunt analizate cu atenţie pentru  
 stabilirea concordanţei cu posibilităţile reale de realizare. 
  
 1.2. Etapele de realizare a colectiilor sunt identificate cu claritate şi  
 conform metodologiei specifice. 
2. Programarea activităţii 2.1. Timpul necesar pentru proiectare şi productie este stabilit pentru  
 încadrarea în termenul final. 
  
 2.2. Programarea este efectuata având în vedere situaţiile neprevăzute ce  
 pot apărea în cursul activităţii. 
  
 2.3. Programarea etapelor de lucru este făcuta în funcţie de tipul lucrării. 
  
  
 2.4. Programarea se face astfel încât sa corespunda solicitărilor  

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplica persoanelor care: 
  - creează şi executa produse unicat pentru realizarea lor la comanda; 
  - creează şi executa produse pentru realizarea lor in   serie. 
 Tipuri de lucrări: 
  - realizarea îmbrăcămintei pentru copii şi adulţi. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
  La evaluare se urmăreşte: 
   - capacitatea de identificare a activităţilor corespunzătoare atingerii obiectivelor; 
  - capacitatea de a programa o lucrare pentru încadrarea în termen. 
  
  
 Cunoştinţe 
  
  - cunoaşterea etapelor de realizare a colecţiilor. 



 Pregătirea fabricaţiei produselor de îmbrăcăminte 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1.  Întocmirea documentaţiei specifice. 1.1. Încadrarea judicioasa a şabloanelor pe material în scopul realizarii  
 unui consum minim. 
  
 1.2. Calcularea indicelui de utilizare a suprafeţei de material de baza  
 pentru a ilustra eficienţa folosirii acestuia. 
  
 1.3 Întocmirea fişei tehnice în functie de consumul specific al  
 materialelor de baza si auxiliare determinat pentru fiecare model. 
2. Elaborarea procesului tehnologic de  2.1. Produsul este analizat pentru a determina caracteristicile de  
confecţionare a îmbrăcămintei confectionare şi a stabili utilajul necesar confectionarii. 
  
 2.2. Sistemul de confecţionare este ales în funcţie de complexitatea  
 produsului şi pentru a se asigura continuitatea productiei. 
  
 2.3. Operaţiile de confecţionare sunt stabilite cu precizie, în ordinea  
 logica a execuţiei. 
  
 2.4. Timpul de execuţie este stabilit pe faze de lucru. 
  
 2.5. Factorii tehnico-economici sunt determinaţi corect, respectând  
 metodologia. 
3. Realizarea seriei “zero” 3.1. Modelul nou introdus în fabricaţie este realizat în condiţii de serie  
 mica. 
  
 3.2. Toate deficienţele de proiectare , croire, confecţionare sunt  
 identificate atent şi corectate. 
  
 3.3. Conditiile de etichetare, de ambalare şi transport sunt precizate  
 conform contractelor sau normelor în vigoare. 
  
 3.4 Toate indicaţiile legate de modelul nou introdus în fabricaţie sunt  
 comunicate factorilor interesaţi. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se refera la ocupaţia de creator-proiectant îmbrăcăminte pentru producţia de serie. 
 - Norme de consum; 
 - Procese tehnologice de confecţionare; 
 - Indicatori tehnico-economici. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se urmăreşte: 
  - corectitudinea stabilirii consumului specific; 
 - corectitudinea întocmirii documentaţiei tehnice (fişei tehnice) 
 - eficienţa realizării seriei “zero”. 
  
 Cunoştinţe 
 - cunoaşterea condiţiilor de şablonare; 
 - cunoaşterea elementelor care constituie documentaţia tehnica pe tipuri de modele; 
 - cunoştinţe medii de matematica. 



 Realizarea prototipului (modelului etalon) 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Încadrarea tiparelor pe material. 1.1. Tiparele sunt aşezate pe material respectând conditiile de încadrare şi 
  indicaţiile de pe fiecare tipar. 
  
 1.2. Încadrarea tiparelor se face ocolind defectele din material. 
  
 1.3. Contururile tiparelor sunt trasate cu atenţie, respectând rezervele  
 necesare  
 pentru cusaturi şi tivuri. 
2. Croirea produsului 2.1. Toate detaliile produsului sunt decupate, respectând contururile  
 trasate. 
  
3. Asamblarea produsului prin coasere 3.1. Tipul de custură (manuală sau mecanică) este aplicată funcţie de  
 model şi destinatie. 
  
 3.2. Reperele sunt asamblate respectând tehnologia de realizare şi  
 cerinţele modelului. 
  
 3.3. Asamblarea se execută asigurând aspectul estetic al produsului. 
  
 3.4. Cusăturile de asamblare sunt executate corect, în conformitate cu  
 specificul materialului şi destinatia produsului. 
  
 3.5. Executarea probei pe manechin pentru identificarea tuturor  
 imperfectiunilor şi remedierea lor. 
4. Finisarea produsului 4.1. Garniturile şi accesoriile se monteaza conform tehnologiei şi  
 modelului 
  
 4.2 Produsul este calcat respectând parametrii specifici materialului şi  
 cerinţelor modelului. 
  



 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplica pentru ocupaţia de creator-proiectant îmbrăcăminte 
 Cerinţele produsului asamblat : 
 - respectarea sensului desenului sau a ţesăturii  
 - respectarea firului drept, firului dublu, a semnelor trasate pe tipar 
 - executarea cusăturilor manuale, mecanice 
 - prelucrarea  reperelor  
 - respectarea operaţiilor tratamentului umidotermic (presare, descălcare, modelare)  
 - montarea garniturilor şi accesoriilor 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se urmăreşte: 
 - încadrarea corectă a tiparelor pe material 
 - decuparea corectă a tuturor detaliilor produsului 
 - executarea cusăturilor manuale şi mecanice în conformitate cu specificul materialului 
 - calitatea şi aspectul cusăturilor 
 - asamblarea produsului asigurând aspectul estetic al acestuia 
 - respectarea tehnologiei de finisare a produsului 
 - identificarea deficienţelor şi modul de remediere 
  
 Cunoştinţe 
 - cunoştinţe privind condiţiile de încadrare a tiparelor pe material 
 - cunoştinţe despre destinaţia cusăturilor manuale şi mecanice 
 - cunoştinţe privind tehnologia  de prelucrare a reperelor 
 - cunoştinţe privind algoritmul asamblării produsului vestimentar 
 - cunoaşterea tehnologiei de finisare a produselor. 



 Construirea tiparelor pentru produsele de îmbrăcăminte 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabilirea dimensiunilor pentru  1.1. Dimensiunile din standardele în vigoare sunt interpretate şi  
construirea tiparului prelucrate corect. 
  
 1.2. Dimensiunile (măsurile) clienţilor sunt stabilite cu atenţie. 
  
 1.3. Dimensiunile de construcţie sunt calculate cu precizie, în funcţie de  
 masurile anatomice şi adaosul utilizat. 
2. Construirea tiparului de bază 2.1. Tiparul de bază este construit respectând metodologia de lucru. 
  
 2.2. Tiparul de baza se construieşte pentru toate detaliile produsului. 
  
 2.3. Tiparul se construieşte, asigurând concordanta reperelor / detaliilor. 
3. Transformarea tiparului de bază în  3.1. Schiţele realizate sunt studiate, iar liniile din desen sunt interpretate  
modelul ales corect. 
  
 3.2. Tiparul de bază este transformat în conformitate cu modelul (schiţa)  
 aleasa. 
  
 3.3. Tiparul este prelucrat în funcţie de conformaţia clientului. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplica pentru ocupaţia de creator-proiectant îmbrăcăminte. 
 - tipare de bază pentru diverse sortimente de îmbrăcăminte; 
 - schiţele modelelor create; 
 - tipuri de conformaţii (conformaţii normale, conformaţii cu anomalii). 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se urmăreşte: 
 - stabilirea dimensiunilor tiparului de bază în funcţie de măsurile anatomice şi adaosurile utilizate; 
 - modul de construire a tiparului de bază şi transformarea acestuia în funcţie de model şi conformaţie. 
  
  
 Cunoştinţe 
 - însuşirea metodelor de construire a tiparului de bază; 
 - înţelegerea principiilor de transformare a tiparelor de bază în model; 
 - transformarea tiparului de baza pentru conformaţiile cu anomalii; 
 - aplicarea noţiunilor de matematică la relaţiile de calcul necesare construirii tiparului. 



 Gradarea tiparelor 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Calcularea cotelor de gradare a  1.1. Metoda de multiplicare este identificată cu atenţie. 
tiparelor  
 1.2. Cotele de gradare sunt calculate corect. 
2. Realizarea setului de mărimi 2.1. Tiparele tuturor  reperelor sunt conturate pe coala de hârtie,  
 respectând metodologia. 
  
 2.2. Axele de bază sunt trasate pentru toate reperele produsului. 
  
 2.3. Cotele de gradare sunt aplicate funcţie de numărul mărimilor pentru  
 care se realizează gradarea. 
  
 2.4. Conturul fiecărei mărimi este trasat conform metodologiei. 
3. Realizarea şabloanelor pentru  3.1. Şabloanele sunt executate din materiale rezistente, dupa tiparele  
produsele de serie realizate în cadrul setului de mărimi. 
  
 3.2. Rezervele pentru cusaturi şi tivuri  
 sunt stabilite corect. 
  
 3.3 Indicatiile tehnice de pe tipar sunt transpuse corect pe şablon si în  
 totalitate. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplică ocupaţiei de creator-proiectant îmbrăcăminte. 
 Indicaţiile tehnice de pe şablon: firul drept, firul dublu, contrasemne de montare a reperelor, semne de execuţie,  
 denumirea reperului, numărul modelului, mărimea etc. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se urmăreşte: 
 - corectitudinea aplicării metodelor de multiplicare 
 - corectitudinea realizării setului de mărimi 
 - marcarea corectă a semnelor 
  
  
 Cunoştinţe 
 - cunoaşterea noţiunilor de gradare a tiparelor 
 - cunoaşterea metodelor de multiplicare  
 - respectarea cotelor de gradare a tiparelor 
 - cunoaşterea algoritmului operaţiilor necesare la gradarea tiparelor  
 - cunoaşterea algoritmului de construcţie a şabloanelor. 



 Realizarea schiţelor produselor de îmbrăcăminte 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Documentarea pentru realizarea  1.1. Se asigura cunoaşterea tendintelor modei prin consultarea  
schiţelor produselor de îmbrăcăminte documentaţiei de specialitate. 
  
 1.2. Se asigura participarea la diferite întâlniri internationale şi interne  
 privind creaţia vestimentara. 
  
 1.3. Diversele publicaţii privind istoria costumului (îmbrăcămintei) în  
 cursul anilor sunt consultate periodic. 
2. Creaţia şi estetica produsului 2.1. Schiţele sunt realizate corelând criteriile funcţionale cu cele estetice. 
  
  
 2.2. Modelele sunt concepute astfel încât sa îmbine criteriile de forma, de 
3. Elaborarea schiţelor 3.1. Schiţele modelului sunt elaborate pe baza temelor de lucru stabilite. 
  
 3.2. Schiţele modelului sunt elaborate în mai multe variante care respecta  
 atât criteriile estetice cât şi pe cele tehnico-economice. 
  
 3.3. Schiţele sunt elaborate având în vedere respectarea proporţiilor,  
 formelor etc. 
4. Evaluarea şi alegerea modelelor de  4.1. Schiţele sunt comparate pe baza tuturor criteriilor prestabilite ]n  
realizat scopul alegerii soluţiei optime. 
  
 4.2. Schitele vor fi alese astfel încât sa corespunda liniei modei şi  
 solicitărilor beneficiarilor. 

 Gama de variabile 
  
  
 Lucrări de specialitate: reviste de moda, manuale, cărţi de specialitate, etc. 
 Manifestări de specialitate: expoziţii, târguri, consfătuiri, prezentări de moda, schimburi de experienţa. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se urmăreşte: 
 - realizarea schiţelor în funcţie de tendinţa modei şi cerinţele beneficiarilor 
 - corelarea esteticului cu funcţionalul şi economicul 
 - respectarea proporţiilor, formelor etc. în elaborarea schitelor 
 - evaluarea schiţelor şi alegerea soluţiei optime. 
  
 Cunoştinţe 
 - cunoaşterea liniei modei şi a tendinţei acesteia  
 - cunoaşterea modului de ornamentare a produselor de îmbrăcăminte 
 - cunoaşterea proporţiilor şi anatomiei corpului uman 



 Oferirea serviciilor către clienţi 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1.  Analizează solicitările clienţilor  1.1.Solicitarile sunt analizate cu atenţie pentru a stabili corect modul de  
(beneficiarilor) realizare a lucrărilor. 
  
 1.2. Solicitările sunt evaluate cu discernământ în funcţie de posibilităţile  
 de realizare. 
2. Furnizează informaţii de specialitate 2.1. Informatiile sunt furnizate cu competenta şi responsabilitate. 
  
 2.2. Informatiile sunt prezentate cu promtitudine şi claritate. 
3. Oferă consiliere de specialitate 3.1. Soluţiile oferite satisfac cererile clienţilor (beneficiarilor). 
  
 3.2. Solutiile sunt prezentate şi argumentate cu competenta. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplica pentru ocupaţiile care presupun relaţii directe cu clienţii. 
 Informaţiile furnizate se referă la: 
 - linia modei; 
 - crearea, proiectarea şi realizarea produselor de îmbrăcăminte; 
 - preţul produselor oferite; 
 - calitatea materialelor; 
 - termen de realizare; 
 - necesar de materiale pentru un produs. 
 Soluţiile ce pot fi oferite clienţilor se referă la: 
 - alegerea materialelor de baza, auxiliare şi secundare; 
 - alegerea modelului. 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 La evaluare se urmăreşte: 
 - modul de prezentare a informaţiilor şi soluţiilor; 
 - politeţea în relaţia cu clienţii; 
 - modul de evaluare a solicitărilor clienţilor în funcţie de posibilităţile de realizare. 
  
  
 Cunoştinţe 
 - cunoaşterea criteriilor de alegere a materialelor în funcţie de destinaţia produsului, model, linia modei; 
 - estimarea termenelor de execuţie si a preţurilor. 



 Preluarea şi predarea comenzilor de produse vestimentare 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Alegerea modelului 1.1. Modelul este ales în concordanţa cu linia modei. 
  
 1.2. Modelul este ales în funcţie de destinaţia produsului. 
  
 1.3. Modelul corespunde solicitărilor beneficiarilor. 
  
 1.4. Modelul este ales în funcţie de proprietăţile materialului. 
  
 1.5. Modelul este ales în funcţie de caracteristicile antropometrice ale  
 clientului. 
2. Determinarea dimensiunilor şi  2.1. Dimensiunile sunt determinate corect în funcţie de produsul de  
stabilirea necesarului de material executat, model şi masurile clientului. 
  
 2.2 Necesarul de materiale este stabilit corect în functie de model şi  
 masurile clientului. 
3. Predarea comenzilor solicitate 3.1. Produsele sunt ambalate cu atenţie pentru a permite transportul în  
 condiţii optime. 
  
 3.2 Comanda este predata la termenul stabilit. 

 Gama de variabile 
  
 Unitatea se aplica pentru ocupaţiile: 
 - croitor - confecţioner  îmbrăcăminte (la comanda) 
 - creator - proiectant îmbrăcăminte. 
 Destinaţia produsului diferă în funcţie de: sezon, ocazia în care va fi purtat (îmbrăcăminte de noapte sau de zi,  
 sport, de ocazie sau de oraş, etc.) şi de intenţiile beneficiarului. 
  
 Caracteristicile clienţilor: vârsta, sex, conformaţia corpului. 

 Ghid pentru evaluare 
  
 La evaluare se urmăreşte: 
 - luarea corecta a dimensiunilor pe corp; 
 - corectitudinea stabilirii necesarului de materiale în funcţie de model şi masurile clientului; 
 - corelarea materialului cu destinaţia produsului şi caracteristicile clientului; 
 - modul de ambalare a produsului vestimentar pentru a asigura transportul în condiţii optime; 
 - alegerea modelelor de îmbrăcăminte în funcţie de linia modei, caracteristicile clientului şi caracteristicile  
 materialelor. 
  
 Cunoştinţe 
 - cunoaşterea dimensiunilor necesare realizării produsului vestimentar 
 - cunoaşterea liniei modei  
 - adecvarea modelului la diverse tipuri de conformaţii şi la destinaţia produsului vestimentar. 
 


