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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRE LOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

11 iulie 2018 
 

Probă scris ă 
CONFECȚII PIELE 

 Profesori 
 

Varianta 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
I.1. În industria confecţiilor din piele se utilizează sortimente de piei finite pentru confecţionarea 
mănuşilor. Analizați aceste sortimente de piei răspunzând următoarelor cerințe:  
a. menţionaţi provenienţa acestor sortimente de piei; 
b. precizaţi sortimentele de piei finite pentru mănuşi; 
c. caracterizaţi pieile pentru mănuşi din punct de vedere al tăbăcirii, finisării, gradului de ungere şi 
grosimii; 
d. prezentaţi caracteristicile/proprietăţile pieilor pentru mănuşi.         15 puncte                                
 

I.2. În industria confecţiilor din piele se utilizează asamblarea prin coasere. Analizați asamblările 
prin coasere a pieselor flexibile răspunzând următoarelor cerințe :                      15 puncte  
a. clasificaţi cusăturile folosite la asamblarea prin coasere a reperelor flexibile, după scopul 
îndeplinit; 
b. prezentați un tip de cusătură folosită la asamblarea reperelor flexibile, la alegere, precizând 
scopul și modul de realizare;  
c. menţionaţi trei mecanisme ale maşinii simple de cusut din industria confecţiilor din piele; 
d. reprezentați, pe foaia de concurs, acul de la mașina simplă de cusut și precizaţi rolul acestuia. 
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Alcătuiţi un eseu cu tema ”Formarea detaliilor încălţămintei”, după următoarea structură de idei: 
a. enumerarea condiţiilor importante pe care trebuie să le îndeplinească calapoadele; 
b. precizarea operaţiilor pregătitoare, în vederea tragerii pe calapod; 
c. precizarea condiţiilor de calitate impuse la operaţia de tragere a feţelor la vârf prin lipire; 
d. descrierea operaţiei de condiţionare a feţelor, precizând scopul acesteia; 
 e.  enumerarea factorilor care influenţează procesul de formare prin întindere, pe calapod. 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
III.1. Următoarea secvenţă face parte din curriculumul  pentru clasa a X- a, învăţământ liceal – 
filiera tehnologică 
URÎ 5. EFECTUAREA OPERAŢIILOR TEHNOLOGICE PENTRU 
REALIZAREA UNUI PRODUS SPECIFIC DOMENIULUI TEXTILE 

PIELĂRIE 
Con ţinuturile înv ăţării Rezultate ale înv ăţării  

(codificate conform SPP)  
Cuno știn ţe Abilit ăţi Atitudini  

5.1.3. 
Descrierea 
modului de 
funcţionare a 
utilajelor din 
domeniul 
textile şi 
pielărie 

5.2.3. Utilizarea 
utilajelor din 
domeniul textile 
şi pielărie pentru 
realizarea 
operaţiilor 
tehnologice 

5.3.3. Utilizarea utilajelor 
în scopul executării 
operaţiilor tehnologice 
sub supraveghere cu 
grad restrâns de 
autonomie  

Procese tehnologice de 
confecționare a produselor din 
piele și înlocuitori de piele. 
-  Mașina de cusut cu coloană - 
părți componente, funcționare, 
mânuiri specifice operațiilor de 
deservire. 
 

 ( Curriculum pentru clasa a X-a, domeniul de pregătire profesională Industrie textilă și pielărie, 
anexa 2 la OMEN nr. 3915/18.05.2017) 
- menționați o metodă complementară de evaluare adecvată activităţii didactice;  
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- argumentați alegerea  metodei menționate din punctul de vedere al utilităţii acesteia în vederea 
dobândirii rezultatelor învățării din secvența dată;  
- precizați două avantaje ale metodei menționate;  
- exemplificați modalitatea de evaluare prin metoda aleasă, pe baza conținutului și a rezultatelor 
învățării din secvența dată.                             20 de puncte  
 
III.2. Prezentați două  funcții ale mijloacelor de învăţământ  utilizate în predarea–învăţarea 
disciplinei de concurs.             10 puncte 
 


