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INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROGRAM 
 

 
 

Ca urmare a evoluţiei permanente şi a schimbărilor ce apar în industrie, ocupaţiile vocaţionale 
necesită abilităţi, competenţe şi cunoştinţe tot mai aprofundate, solicitând dezvoltarea şi actualizarea 
continuă a acestora. 

Ca rezultat al unei cercetări extinse desfăşurate în sectorul producţiei de covoare, au fost identificate 
ocupaţiile din cadrul acestui sector şi au fost împărţite în mai multe grupuri. Pe baza opiniilor şi a sugestiilor 
specialiştilor care lucrează în acest sector, s-au stabilit competenţele profesionale pentru fiecare ocupaţie. 

În fiecare etapă din procesul de dezvoltare a programului de studiu s-a colaborat cu reprezentanţi ai 
celor mai importante companii din sector, astfel încât mediul industrial a contribuit direct la realizarea 
curriculei. Cerinţele sectorului sunt reflectate în conţinutul programului de formare, iar modulele incluse în 
acesta asigură obţinerea de competenţe adecvate ocupaţiilor identificate. 

Programul de formare în domeniul producţiei de covoare a fost proiectat pe baza unei structuri 
adecvate, care permite o actualizare flexibilă şi continuă. Cursanţii se vor putea angaja în concordanţă cu 
calificările profesionale dobândite. 

Acest program de formare se adesează cursanţilor de orice varstă şi cu orice nivel de pregătire, 
oferind instruire pentru toate meseriile din sectorul producţiei de covoare.  

Dacă este necesar, competenţele dobândite în cadrul programului de formare pot fi certificate. 
 

 

 

 
OBIECTIVELE PROGRAMULUI 

La finalizarea programului de instruire, cursantul va fi capabil: 

1. Să pregătească urzeala.   

2. Să descrie tipurile de covoare. 

3. Să recunoască tipurile de maşini de ţesut covoare. 

4. Să stabilească tipul de ancorare a pluşului în funcţie de tipul de covor.   

5. Să explice tipurile de legături folosite pentru baza covorului.  

6. Să pregătească latexul pentru maşina de finisare a reversului covorului 

7. Să regleze cantitatea de abur pentru maşina de finisare a reversului covorului.  

8. Să regleze şi să pună în funcţiune maşina de finisare a reversului covorului.   

9. Să efectueze controalele necesare în timpul şi după poeraţia de finisare a reversului covorului.  

 

DURATA PROGRAMULUI 

1. Durata planificată pentru programul de instruirevocaţională este de 1360/1016 ore.      

2. Programul de instruire cuprinde o perioadă de învăţare în școală, o perioadă de practică în întreprindere 

și o perioadă de studiu individual; acestea se vor desfăşura aşacum se precizează în instrucţiuni. 

 

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 

Nu există documente de referinţă validate la nivel naţional sau internaţional (UMS, YB, ISCED, ISCO 

etc.) pentru proiectarea sau pregătirea unui program educaţional privind meserii vocaționale legate de 

producția de covoare. 

 

DOCUMENTAŢIE 
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În cadrul programului de instruire, cursanții vor fi învățați și instruițiastfel încât să poată dobândi 
calificările adecvate. Obiectivul acestui program este acela de a le asigura calificările necesare pentru 
practicarea meseriilor din domeniul producţiei de covoare. 

 

 Toate modulele finalizate, stagiile de instruire, competenţele şi calificările profesionale dobândite de către 
cursant pe parcursul programului de formare vor fi certificate. 

 La finalizarea cursului, toate certificarile pe care cursanții cu calificări profesionale le-au primit, vor fi 

atestate prin diploma acordată conform legislației. 

 Dacă ulterior cursanţii vor dori să-şi schimbe ocupaţia, competenţele dobândite în cadrulprogramului vor 
fi evaluate. 

 Persoanele care au completat modulele de diferenţă pot obţine competenţe pentru o a doua meserie. 

 La finalizarea programului de instruire, cursanţii primesc un document pe care îl pot folosi pentru un alt 
program de instruire. 

 La finalul cursului, persoanele calificate în meseriile respective obţin un certificat, astfel încât se pot 
angaja în fabricile din sector. 

 
 

LISTA MODULELOR DIN CADRUL PROGRAMULUI 

 
 

CATEGORII DE 
MODULE 

MODULE DURATA CREDİTE 

 
MODULE 

VOCAŢIONALE 

1 Preparaţia urzelii de bază pe urzitorul de mare viteză 40/32  

2 Tipuri de covoare 40/24  

3 Tipuri de maşini de ţesut covoare 40/24  

4 Tipul de ancorare a pluşului funcţie de tipul de covor 40/24  

5 Tipuri de legătură de bază 40/32  

6 Reglarea înălţimii pluşului 40/32  

7 Ajustarea şi schimbarea cuţitelor 40/32  

8 Setarea desimii şi tensiunii 40/32  

9 Reglaje asupra iţelor 40/32  

10 Reglaje asupra mecanismului jacquard 40/32  

 11 Schimbarea sulurilor cu urzeală de bază 40/32  

 12 Înnodarea firelor de urzeală 40/32  

 13 Năvădirea în iţe a urzelii de bază 40/32  

 14 Năvădirea urzelii de pluş 40/32  

 15 Amplasarea lamelelor pe maşină 40/24  

 16 Asigurarea funcţionării maşinii de ţesut 1 40/32  

 17 Asigurarea funcţionării maşinii de ţesut 2 40/24  

 18 Calculul producţiei maşinii de ţesut covoare 40/24  

 19 Ţeserea covoarelor cu bucle 1 40/24  

 20 Ţeserea covoarelor cu bucle 2 40/24  

 21 Determinarea masei covorului 40/32  

 22 Determinarea structurii covorului 40/32  

 23 Determinarea performanţelor covorului 1 40/32  

 24 Determinarea performanţelor covorului 2 40/32  

 25 Testarea rezistenţei la frecare a covorului 40/32  

 26 Defecte de fabricaţie ale covoarelor cauzate de firele de pluş 1 40/32  

 27 Defecte de fabricaţie ale covoarelor cauzate de firele de pluş 2 40/32  

 
28 Defecte de fabricaţie ale covoarelor cauzate de variaţii ale nuanţei 

unei culori folosite pentru pluş (defect abrash) 
40/32  
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 29 Defecte de fabricaţie ale covoarelor cauzate de cuţitul de mijloc. 40/32  

 
30 Defecte de fabricaţie ale covoarelor cauzate de mecanismul 

jacquard 
40/32  

 31 Cauze ale scăderii performanţelor 40/24  

 32 Motive ale opririi maşinii din cauza urzelii 40/32  

 33 Motive ale opririi maşinii din cauza bătăturii 40/32  

 34 Defecte cauzate de ţeserea bătăturii (intervenţii) 40/32  

TOTAL:   

 

 
PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI: 

 
Modulele din programul de formare oferă instruire anticipată. 
O persoană poate participa la programul de formare dacă a absolvit cel puţin şcoala primarăşi are 

capacitatea fizică şi intelectuală de a îndeplini sarcinile solicitate şi a-şi însuşi calificările cerute. 
Instruirea se poate realiza în scoli profesionale care deţin infrastructura şi baza materială adecvată, în 

licee, universităţi şi fabrici din cadrul sectorului. 
Pentruimplementarea programului de formare, trebuie să fie asigurare toate echipamentele şi 

materialele necesare bunei desfăşurări a activităţii. 
Atunci când nu există condiţii pentru realizarea activităţilor de instruire din cadrul unui modul, acesta 

poate fi desfăşurat în colaborare cu alte şcoli sau fabrici. 
Cursantul nu are nevoie de calificări anterioare, deoarece acestea se dobândesc pe parcurs. 
Modulelese parcurgîn ordinea prevăzută în program; in aceeaşi ordine se obţin şi calificările. 

 

OBIECTIVELE PREDĂRII PROGRAMULUI: 
 

Obiectivele programului vizează instruirea cursanţilor pentru următoarele activităţi: pregătirea 
covoarelor pentru controlul de calitate şi rampa de control, identificarea şi eliminarea defectelor de fabricaţie 
de pe reversul covorului, identificarea şi eliminarea defectelor de fabricaţie de pe suprafaţa covorului. 
 

 

MODULELE DIN PROGRAM: 

1. MODULE ÎN PARTENERIAT: 
 

Denumire modul: Preparaţia urzelii de bază pe urzitorul de mare viteză 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să asigure întreținerea și să facă reglaje la rama urzitorului. 

 Să asigure întreținerea și să facă reglaje la urzitorul de mare viteză.  

 Să pregătească urzeala pentru urzitorul de mare viteză.  
  
Denumire modul: Tipuri de covoare 
Durată modul: 40/24 
Obiective modul: 
 

 Să descrie caracteristicile covorului cu smocuri/bucle 

 Să descrie caracteristicile covorului cu smocuri lungi („shaggy”) 

 Să descrie caracteristicile covorului chenille 

 Să descrie caracteristicile covorului cu suprafaţă profilată 
  
Denumire modul: Tipuri de maşini de ţesut covoare 
Durată modul: 40/24 
Obiective modul: 
 

 Să descrie caracteristicile covorului wilton 

 Să descrie caracteristicile covorului axminster 
  
Denumire modul: Tipul de ancorare a pluşului funcţie de tipul de covor 
Durată modul: 40/24 
Obiective modul: 
 

 Să stabilească desimea în bătătură necesară. 

 Să adopte fineţea necesară a spatei 
  
Denumire modul: Tipuri de legătură de bază 
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Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să descrie legătura de bază de tip 1/1 

 Să descrie legătura de bază de tip 1/2 

 Să descrie legătura de bază de tip 2/3 

 Să descrie legătura de bază de tip 1+1/2 

 Să descrie legătura de bază de tip 1+2/3 
 
 
2. MODULE VOCAŢIONALE: 

Denumire modul: Reglarea înălţimii pluşului 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să verifice înălţimea pluşului 

 Să stabilescă înălţimea pluşului pe maşini cu două graifere. 

 Să stabilescă înălţimea pluşului pe maşini cu trei graifere. 
  
Denumire modul: Ajustarea şi schimbarea cuţitelor 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să regleze cuţitul de margine. 

 Să schimbe cuţitul de margine. 

 Să regleze cuţitul de mijloc. 

 Să schimbe cuţitul de mijloc. 
  
Denumire modul: Setarea desimii şi tensiunii 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să schimbe lanţeta. 

 Să seteze desimea în bătătură. 

 Să ajusteze tensiunea firelor de urzeală de legare şi de umplutură. 
  
Denumire modul: Reglaje asupra iţelor 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să regleze înălţimea cursei iţelor de la piciorul iţei. 

 Să regleze înălţimea cursei iţelor de braţul de acţionare. 

 Să regleze cursa de mişcare a iţelor. 
  
Denumire modul: Reglaje asupra mecanismului jacquard 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să ajusteze nivelul de ridicare pentru mecanismul jacquard 

 Să ajusteze nivelul culorilor pentru mecanismul jacquard 
  
Denumire modul: Schimbarea sulurilor cu urzeală de bază 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să pregătască sulul plin pentru schimbare 

 Să schimbe sulul superior cu urzeală de bază 

 Să schimbe sulul inferior cu urzeală de bază 
  
Denumire modul: Înnodarea firelor de urzeală 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să innoade manual urzeala 

 Să înnoade urzeala cu maşina de innodat. 
  
Denumire modul: Năvădirea în iţe a urzelii de bază 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să realizeze năvădirea in iţe a urzelii de legare şi de umplutură. 

 Să treacă firele urzelii de bază printre sforile jacquard. 

 Să năvădească în spată firele urzelii de bază. 

 Să înnoade in covor firele urzelii de bază. 
  
Denumire modul: Năvădirea urzelii de pluş 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul:  Să treacă firele de urzeală de pluş printre cocleţii de pe iţe şi prin cocleţii de pe 
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 sforile jacquard. 

 Să năvădească ân spată firele de urzeală de pluş. 
  
Denumire modul: Amplasarea lamelelor pe maşină 
Durată modul: 40/24 
Obiective modul: 
 

 Să amplaseze lamele pe firele urzelii de bază 

 Să amplaseze lamele pe firele de urzeală de pluş. 
  
Denumire modul: Asigurarea funcţionării maşinii de ţesut 1 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să aducă firul de bătătură până la regulatorul de fir de bătătură. 

 Să verifice înălţimea rostului. 

 Să verifice ordinea culorilor pe mecanismul jacquard şi legătura de pe reversul 
covorului. 

  
Denumire modul: Asigurarea funcţionării maşinii de ţesut 2 
Durată modul: 40/24 
Obiective modul: 
 

 Să asigure funcţionarea maşinii 

 Să scoată covorul de pe maşină după ţesere 
  
Denumire modul: Calculul producţiei maşinii de ţesut covoare 
Durată modul: 40/24 
Obiective modul: 
 

 Să calculeze necesarul de materie primă. 

 Să calculeze producţia maşinii. 
  
Denumire modul: Ţeserea covoarelor cu bucle 1 
Durată modul: 40/24 
Obiective modul: 
 

 Să aleagă lanţeta corectă pentru o anumită lungime a buclei. 

 Să amplaseze lanţeta pe maşină. 
  
Denumire modul: Ţeserea covoarelor cu bucle 2 
Durată modul: 40/24 
Obiective modul: 
 

 Să realizeze legătura de margine pentru bătăturile false. 

 Să treacă marginile tăiate prin dispozitivul de tragere. 
  
Denumire modul: Determinarea masei covorului 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să determine masa totală a pluşului. 

 Să determine masa pluşului de pe suprafaţa covorului. 

 Să determine masa covorului pe m2. 
  
Denumire modul: Determinarea structurii covorului 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să determine grosimea covorului. 

 Să determine desităţii pluşului covorului. 

 Să determine înălţimea pluşului covorului. 
  
Denumire modul: Determinarea performanţelor covorului 1 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să determine rezistenţa fixării smocului în covor. 

 Să determine rezistenţa la uzare a covorului. 

 Să determine rezistenţa covorului la formarea pillingului. 
  
Denumire modul: Determinarea performanţelor covorului 2 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să măsoare micşorarea grosimii covorului după solicitări dinamice de 
compresiune. 

 Să măsoare micşorarea grosimii covorului după solicitări statice de compresiune. 
  
Denumire modul: Testarea rezistenţei la frecare a covorului 
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Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să realizeze testarea rezistenţei la frecare a covorului în stare uscată. 

 Să realizeze testarea rezistenţei la frecare a covorului în stare umedă. 
  
Denumire modul: Defecte de fabricaţie ale covoarelor cauzate de firele de pluş 1 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să remedieze defectele cauzate de căteva fire de pluş 

 Să remedieze defectele cauzate de grupuri de fire de pluş 

 Să remedieze absenţa totală a pluşului pe o zonă (defect ”cuşcă”) 
  
Denumire modul: Defecte de fabricaţie ale covoarelor cauzate de firele de pluş 2 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să remedieze defectele izolate cauzate de un fir de pluş. 

 Să remedieze defectele repetitive cauzate de un fir de pluş. 
  
Denumire modul: Defecte de fabricaţie ale covoarelor cauzate de variaţii ale nuanţei unei culori folosite 

pentru pluş (defect abrash) 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să ţeasă o mostra de covor pentru a identifica defectul abrash. 

 Să identifice şi să remedieze defectele abrash. 

 Să identifice şi să remedieze defectele de model. 
  
Denumire modul: Defecte de fabricaţie ale covoarelor cauzate de cuţitul de mijloc. 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să remedieze defectele cauzate de uzarea cuţitului de mijloc. 

 Să remedieze defectele cauzate de funcţionarea improprie a cuţitului de mijloc. 
  
Denumire modul: Defecte de fabricaţie ale covoarelor cauzate de mecanismul jacquard 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să remedieze defectele de ancorare a pluşului (bucle pe reversul covorului). 

 Să remedieze defectele repetate de ancorare a pluşului (bucle pe reversul 
covorului). 

  
Denumire modul: Cauze ale scăderii performanţelor 
Durată modul: 40/24 
Obiective modul: 
 

 Să identifice cauzele scăderii productivităţii provocate de fire. 

 Să identifice cauzele scăderii productivităţii provocate de maşină. 
  
Denumire modul: Motive ale opririi maşinii din cauza urzelii 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să identifice şi să remedieze ruperile firelor de pluş semnalizate de căderea 
lamelei. 

 Să identifice şi să remedieze ruperile firelor de pluş nesemnalizate de căderea 
lamelei (lamela nu cade). 

  
Denumire modul: Motive ale opririi maşinii din cauza bătăturii 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să remedieze funcţionarea necorespunzătoare a regulatorului de ţesătură. 

 Să verifice bobinele cu bătătură. 

 Să remedieze ruperile în bătătură în timpul acţionării manuale a maşinii. 
  
Denumire modul: Defecte cauzate de ţeserea bătăturii (intervenţii) 
Durată modul: 40/32 
Obiective modul: 
 

 Să remedieze defectele de îndesare a bătăturii. 

 Să găsească şi să corecteze erorile de îndesare a bătăturii. 

 

 

 



 8 

FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: PREPARAȚIA URZELII DE BAZĂ PE URZITORUL DE MARE VITEZĂ 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: Cursantul trebuie să fi obținut certificatul care atestă parcurgerea modulului 
referitor la rastelul maşinii de tesut covoare. 

PRECIZĂRI: Se desfășoara în secția de urzire, unde se află urzitorul de mare viteză cu 

rastelul corespunzător, având la dispoziție pistol cu aer comprimat, perie, ulei, 

sul de urzeală, set de chei și șurubelnițe si un calculator. 

METODE ȘI TEHNICI DE 
PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: ilustrare, 

expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, discuții, invățare prin 

exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Dacă are la dispoziție o mostră de covor, cursantul trebuie sa fie capabil să 

pregătească urzeala în concordantă cu dispoziția de lucru.  
OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 

1. Să asigure întreținerea și să facă reglaje la rama urzitorului. 

2. Să asigure întreținerea și să facă reglaje la urzitorul de mare viteză.  
3. Să pregătească urzeala pentru urzitorul de mare viteză.  

 

CONȚINUT: 

1. Sa asigure întreținerea și să facă reglaje la rama urzitorului 
- Tipuri de urzeală. 

- Secțiunile și funcțiile rastelului.   

- Să asigure întreținerea și să facă reglajele la rama urzitorului. 

- Puncte de reglaj și întreținere rastel.  

2. Să asigure întreținerea și să facă reglaje la urzitorul de mare viteză 

- Secțiuni, funcții și principiul de operare pentru urzitorul de mare viteză. 

- Sa asigure întreținerea și curățarea urzitorului de mare viteză. 
- Sa facă reglaje pentru urzitorul de mare viteza. 

- Puncte de reglaj și intreținere la urzitorul de mare viteză.  
3. Sa pregătească urzeala pentru urzitorul de mare viteză 

- Calcule asupra urzelii.  
- Puncte importante pentru încarcarea cu bobine a rastelului.  
- Innodarea urzelii pe sul.  
- Ajustarea lungimii. 
- Ajustarea tamburului.  
- Ajustarea tensiunii in firele de urzeală.  

- Ajustarea spatei de lățime în concordanta cu latimea sulului de urzeală. 
- Scoaterea sulului plin de pe urzitor.  

 
EVALUARE: 

1. Să fie capabil să explice secțiunile si principiile de operare ale masinii de urzit de mare viteză. 

2. Să fie capabil să asigure întreținerea și curățarea urzitorului de mare viteză. 
3. Să fie capabil sa facă reglaje pentru urzitorul de mare viteză. 
4. Să fie capabil să faca calcule pentru urzitorul de mare viteză. 
5. Să fie capabil să amplaseze bobinele in rastel. 
6. Să fie capabil să ajusteze lungimea. 
7. Să fie capabil să ajusteze tamburul. 
8. Să fie capabil să ajusteze tensiunea in firele de urzeală. 

9. Să fie capabil să ajusteze spata de lațime a urzitorului de mare viteză.  
10. Să fie capabil să scoata sulul plin cu urzeala de pe masina.  
11. Să fie capabil să completeze fişa cu caracteristicile urzelii si sulului care va fi ataşată sulului. 



FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: TIPURI DE COVOARE 
DURATA: 40/24 

PRECONDIȚIONĂRI: Cursantul trebuie să fi obținut certificatul care atestă parcurgerea 
modulului referitor la preparaţia urzelii de bază pe urzitorul de mare 
viteză 

PRECIZĂRI: Hârtie, creion, radieră 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Dacă are la dispoziție o mostre de covor, cursantul trebuie sa fie 

capabil să identifice tipul de covor  
OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să descrie caracteristicile covorului cu smocuri/bucle 
2. Să descrie caracteristicile covorului cu smocuri lungi („shaggy”) 
3. Să descrie caracteristicile covorului chenille 
4. Să descrie caracteristicile covorului cu suprafaţă profilată 

 

CONŢINUT: 

Fire folosite la covoarele cu smocuri/bucle 

Caracteristicile de utilizare a covoarelor cu smocuri/bucle 

Lungimea şi desimea smocurilor la covoarele pluşate 

Fire folosite la covoarele cu smocuri lungi 

Caracteristicile de utilizare a covoarelor cu smocuri lungi 

Fire folosite la covoarele chenille 

Caracteristicile de utilizare a covoarelor chenille 

Fire folosite la covoarele cu suprafaţa profilată 

Caracteristicile de utilizare a covoarelor cu suprafaţa profilată 

   
EVALUARE: 

 
1. Să fie capabil să descrie principalele caracteristici ale covoarelor cu smocuri/bucle.  

2. Să fie capabil să descrie caracteristicile firelor pentru bucle, smocuri, chenille şi cu 
suprafaţa profilată 

3. Să fie capabil să stabilească caracteristicile de utilizare a covoarelor cu bucle, smocuri, 
chenille şi cu suprafaţa profilată  

4. Să fie capabil să stabilească fineţea spatei şi desimea în bătătură pentru covoarele cu 
bucle, smocuri, chenille şi cu suprafaţa profilată  

5. Să fie capabil să stabilească înălţimea smocurilor/buclelor pentru covoarele cu bucle, 
smocuri, chenille şi cu suprafaţa profilată  

6. Să fie capabil să descrie domeniile de utilizare a covoarelor cu smocuri lungi.  

7. Să fie capabil să descrie caracteristicile firelor de bază pentru covoarele chenille. 

8. Să fie capabil să descrie caracteristicile motivelor covoarelor cu suprafaţa profilată. 



FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: TIPURI DE MAŞINI DE ŢESUT COVOARE 
DURATA: 40/24 

PRECONDIȚIONĂRI: Cursantul trebuie să fi obținut certificatul care atestă parcurgerea 
modulului referitor la tipurile de covoare 

PRECIZĂRI: Hârtie, creion, radieră 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Dacă are la dispoziție o maşină de ţesut covoare, cursantul trebuie 

sa fie capabil să identifice tipul de maşină 
OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să descrie caracteristicile covorului Wilton 
2. Să descrie caracteristicile covorului Axminster 

 

 

CONŢINUT:  

1. Tehnologia de ţesere Wilton pentru covoare 

- Wilton cu tije 

- Wilton dublu-pluş 

o Ţesere cu un rost. 

o Ţesere cu două rosturi. 

o Ţesere cu trei rosturi. 

2. Tehnologia Axminster de ţesere covoare 

- Structura covoarelor Gripper Axminster. 

- Structura covoarelor Royal Axminster.  

- Structura covoarelor Axminster din bobine.  

- Structura covoarelor Chenille Axminster. 

 
 
EVALUARE: 

 
1. Să fie capabil să clasifice covoarele Wilton.  

2. Să fie capabil să descrie caracteristicile covorului Wilton obţinut cu tije. 

3. Să fie capabil să descrie obţiberea covoarelor dublu-pluş cu un rost, două rosturi şi trei 
rosturi. 

4. Să fie capabil să clasifice covoarele Axminster.  

5. Să fie capabil să descrie caracteristicile covoarelor Axminster. 

6. Să fie capabil să descrie caracteristicile covoarelor Gripper Axminster, Royal Axminster, 
Axminster din bobine şi Chenille Axminster. 

 

 

 



FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: TIPUL DE ANCORARE A PLUŞULUI FUNCŢIE DE TIPUL DE 
COVOR 

DURATA: 40/24 

PRECONDIȚIONĂRI: Cursantul trebuie să fi obținut certificatul care atestă parcurgerea 
modulului referitor la tipurile de maşini de ţesut covoare. 

PRECIZĂRI: Fire de urzeală şi bătătură, hârtie, creion. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să stabilească desimea în bătătură necesară şi să adopte 
fineţea spatei. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să stabilească desimea în bătătură necesară. 
2. Să adopte fineţea necesară a spatei 
 

 

 

CONŢINUT: 

1. Distanţa între firele de bătătură în funcţie de tipul de covor. 

2. Spata de pe maşina de ţesut. 

3. Calculul fineţei spatei. 

4. Adoptarea modului de ancorare a pluşului funcţie de desimea în bătătură şi fineţea spatei. 

 
 
 
 
EVALUARE: 

 
1. Să fie capabil să stabilească fineţea firelor pentru smoc, urzeală de bază, urzeală de 

umplutură şi bătătură dintr-un covor. 

2. Să fie capabil să stabilească desimea în bătătură funcţie de tipul de covor. 

3. Să fie capabil să stabilească desimea în urzeală funcţie de tipul de covor. 

4. Să fie capabil să calculeze fineţea spatei funcţie de fineţea şi desimea urzelii pentru diferite 
tipuri de covoare.  

 

 

 



FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: TIPURI DE LEGĂTURĂ DE BAZĂ 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: Cursantul trebuie să fi obținut certificatul care atestă parcurgerea 
modulului referitor la necesarul de fire pentru pluş funcţie de tipul de 
covor. 

PRECIZĂRI: Mostră covor, hârtie, creion. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să stabilească legăturile de bază pentru covoare. 
OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să descrie legătura de bază de tip 1/1 
2. Să descrie legătura de bază de tip 1/2 
3. Să descrie legătura de bază de tip 2/3 
4. Să descrie legătura de bază de tip 1+1/2 
5. Să descrie legătura de bază de tip 1+2/3 

 

CONŢINUT: 

1. Evoluţia firelor de urzeală de legare în legătura de bază de tip 1/1 
2. Tipurile de covoare în care se foloseşte legătura de bază de tip 1/1 

3. Structura firelor care se folosesc pentru legătura de bază de tip 1/1 

4. Evoluţia firelor de urzeală de legare în legătura de bază de tip 1/2 

5. Tipurile de covoare în care se foloseşte legătura de bază de tip 1/2 

6. Structura firelor care se folosesc pentru legătura de bază de tip 1/2 

7. Evoluţia firelor de urzeală de legare în legătura de bază de tip 2/3 

8. Tipurile de covoare în care se foloseşte legătura de bază de tip 2/3 

9. Structura firelor care se folosesc pentru legătura de bază de tip 2/3 

10. Evoluţia firelor de urzeală de legare în legătura de bază de tip 1+1/2 

11. Tipurile de covoare în care se foloseşte legătura de bază de tip 1+1/2 

12. Structura firelor care se folosesc pentru legătura de bază de tip 1+1/2 

13. Evoluţia firelor de urzeală de legare în legătura de bază de tip 1+2/3 

14. Tipurile de covoare în care se foloseşte legătura de bază de tip 1+2/3 

15. Structura firelor care se folosesc pentru legătura de bază de tip 1+2/3 

 
EVALUARE 

 
1. Să fie capabil să identifice tipurile de covoare în care sunt utilizate legăturile de bază de 

tipul 1/1, 1/2, 2/3, 1+1/2, 1+2/3. 

2. Să fie capabil să descrie rezistenţa ancorării smocului pentru legăturile de bază de tipul 1/1, 
1/2, 2/3, 1+1/2, 1+2/3. 

3. Să fie capabil să deseneze legăturile de bază de tipul 1/1, 1/2, 2/3, 1+1/2, 1+2/3. 

4. Să fie capabil să deseneze evoluţiile firelor de bătătură din legăturile de bază de tip 1/1, 1/2, 
2/3, 1+1/2, 1+2/3. 



 13 

FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: REGLAREA ÎNĂLŢIMII PLUŞULUI 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut covoare, set de chei, dispozitiv de măsurare a 
înălţimii pluşului, şubler. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să regleze înălţimea pluşului pe maşini cu două sau trei 
graifere prin folosirea corespunzătoare a dispozitivelor de măsurare 
şi a şublerelor. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să verifice înălţimea pluşului 
2. Să stabilescă înălţimea pluşului pe maşini cu două graifere. 
3. Să stabilescă înălţimea pluşului pe maşini cu trei graifere. 
 

 

CONŢINUT: 

1. Instrumente şi dispozitive pentru măsurarea înălţimii pluşului.  

- Tipuri 

- Tipuri de măsurători  

2. Tehnica măsurării înălţimii pluşului la covoare  

3. Tipuri de chei  

4. Suportul dispozitivului de tăiere la dublu-pluş 

- Structură 

- Puncte de ajustare  

- Direcţia de miscare 

- Amplitudinea miscarii 

5. Reglaje ale suportului dispozitivului de tăiere la dublu-pluş 

6. Maşini de ţesut covoare cu trei graifere  

- Structură 

- Diferenţe faţă de două graifere  

- Funcţionare  

 
EVALUARE: 

 

1. Să fie capabil să măsoare înălţimea pluşului cu dispozitivele corespunzătoare. 

2. Să fie capabil să regleze înălţimea pluşului pe maşina de ţesut cu tăiere pe lăţimea maşinii 

3. Să fie capabil să plaseze lanţeta la înălţimea corespunzătoare de tăiere a pluşului folosind 
cheile corespunzătoare. 

4. Să fie capabil să regleze înălţimea de tăiere a pluşului pe maşinile cu două şi cu trei 
graifere. 



FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: AJUSTAREA ŞI SCHIMBAREA CUŢITELOR 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut covoare, cuţite, set de chei 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 

ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, discuții, 

invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie capabil 

să regleze şi să schimbe cuţitul de margine şi de mijloc  executând 
măsurători de fineţe, cu respectarea condiţiilor de siguranţă a muncii. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să regleze cuţitul de margine. 
2. Să schimbe cuţitul de margine. 
3. Să regleze cuţitul de mijloc. 
4. Să schimbe cuţitul de mijloc. 

 

 

CONȚINUT: 

 
1. Rolul cuţitului de margine. 

2. Tipuri de cuţite de margine. 

3. Dispozitivul support al cuţitului de margine. 

- Tipuri 

- Funcţionare 

4. Cuţitul de mijloc 

5. Dispozitivul support al cuţitului de mijloc 

- Tipuri 

- Funcţionare 

 

EVALUARE: 
 

1. Să fie capabil să regleze direcţia de deplasare a cuţitului corespunzător zonei de tăiere. 
2. Să fie capabil să regleze cuţitul de margine 

3. Să fie capabil să scoată cuţitul de margine. 

4. Să fie capabil să înlocuiască cuţitul de margine. 

5. Să fie capabil să regleze cuţitului de mijloc corespunzător covorului. 

6. Să fie capabil să scoată cuţitul de mijloc. 

7. Să fie capabil să înlocuiască cuţitul de mijloc. 
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FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: SETAREA DESIMII ŞI TENSIUNII 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut covoare, set de chei, lanţetă, şubler, panou de 
comandă, manual de utilizare 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 

ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, discuții, 

invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie capabil 

să seteze desimea în bătătură şi tensiunea firelor de urzeală pe maşina 
de ţesut covoare. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să schimbe lanţeta. 
2. Să seteze desimea în bătătură. 
3. Să ajusteze tensiunea firelor de urzeală de legare şi de umplutură. 

 

CONŢINUT: 

1. Lanţetă 
- Caracteristici 
- Structură  
- Tipuri 
- Domenii de utilizare 

2. Setarea parametrilor de la panoul de comandă 
3. Manualul de utilizare al maşinii  
4. Influenţa desimii bătăturii asupra covorului 
5. Urzeli de bază în covor  

- Structură  
- Rol 
- Efect în covor  

6. Influenţa tensiunii firelor de urzeală asupra covorului 
7. Fire folosite în urzeală  

Fineţe  
Materie primă  
Tensiuni  

 
 

EVALUARE: 
1. Să fie capabil să desfacă surubul de fixare a lanţetei folosind cheia corespunzătoare. 
2. Să fie capabil să scoată lanţeta. 
3. Să fie capabil să stabilească numărul de celule de spată dintre lanţete.  
4. Să distingă urzeala de bază de cea de pluş. 
5. Să fixeze lanţeta în locaş. 
6. Să fie capabil să acceseze ecranul corespunzător unei setări de la panoul de comandă. 
7. Să fie capabil să seteze unităţile de măsură de la panoul de comandă.  
8. Să fie capabil să seteze desimea bătăturii de la panoul de comandă  
9. Să fie capabil să stabilească desimea bătăturii în covor. 
10. Să fie capabil să seteze tensiunea firelor de urzeală de legare corespunzător cu desimea  

bătăturii şi să plaseze greutatea necesară pentru tensionare.  
11. Să fie capabil să seteze tensiunea firelor de urzeală de umplutură.  
12. Să fie capabil să plaseze greutatea necesară pentru tensionarea urzelii de umplutură. 



FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: REGLAJE ASUPRA IŢELOR 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut covoare, set de chei, levier, şublere. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să regleze înălţimea cursei iţelor de la braţul de acţionare,cu 
ajutorul colegilor săi. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să regleze înălţimea cursei iţelor de la piciorul iţei. 
2. Să regleze înălţimea cursei iţelor de braţul de acţionare. 
3. Să regleze cursa de mişcare a iţelor. 

 

CONŢINUT: 

1. Iţe  

Structuri 

Caracteristici 

Tipuri 

2. Variante de reglare a iţelor 

3. Tipuri de transmisie a mişcării la iţe 

4. Geometria rostului 

5. Tipuri de rost  

6. Moduri de formare a rostului  

7. Efectul tipului de rost şi a modului de formare a rostului asupra ţeserii.  

 

 
EVALUARE: 

 
1. Să fie capabil să desfacă şuruburile de mijloc şi central de reglare a iţelor cu cheia corectă. 

2. Să fie capabil să poziţioneze iţele în locaţia corectă după deplasarea manuală a iţelor, in 
concordanţă cu poziţia graiferului.  

3. Să fie capabil să desfacă şurubul braţului de acţionare cu setul de chei corect.  

4. Să fie capabil să stabilească direcţia de mişcare în concordanţă cu nivelul de ridicare.  

5. Să fie capabil să plaseze braţul de reglare pe braţul de acţionare a iţei cu setul corect de 
chei, pentru o poziţionare corectă a graiferului. 

6. Să fie capabil să stabilească traseul de mişcare a iţelor.  

7. Să fie capabil să stabilească gradul de alunecare în concordanţă cu traseul de mişcare 
impus.  

8. Să fie capabil să plaseze braţul de susţinere în zona de acţionare.
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FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: REGLAJE ASUPRA MECANISMULUI JACQUARD 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut covoare, set de chei, levier şublere. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să asigure funcţionarea corespunzătoare a unităţii jacquard 
a maşinii şi va fi capabil să ajusteze nivelul culorilor în concordanţă 
cu legătura şi inserarea bătăturii. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să ajusteze nivelul de ridicare pentru mecanismul jacquard 
2. Să ajusteze nivelul culorilor pentru mecanismul jacquard 

 

 

CONŢINUT: 

1. Mecanismul Jacquard  

- Formă  

- Structură  

- Caracteristici 

2. Reglarea mecanismului Jacquard în funcţie de culorile folosite pentru urzeala de pluş.  

 

 

EVALUARE: 

1. Să fie capabil să desfacă şuruburile din dreapta şi stânga mecanismului jacquard.  

2. Să fie capabil să plaseze manual platinele în unitatea centrala a mecanismului.  

3. Să fie capabil să plaseze firele de urzeală de pluş în poziţia corectă în raport cu graiferele. 

4. Să fie capabil să regleze traseele necorespunzătoare ale cuţitelor.  

5. Să fie capabil să regleze nivelul unei singure culori pe mecanismul jacquard prin rotirea 
şurubului corespunzător.  

 

 



FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: SCHIMBAREA SULURILOR CU URZEALĂ DE BAZĂ 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut covoare, sul de urzeală, foarfeci, set de chei, 
cărucior. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să schimbe sulurile superior şi inferior cu urzeală de bază, 
în concordanţă cu măsurile de securitatea muncii. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să pregătască sulul plin pentru schimbare 
2. Să schimbe sulul superior cu urzeală de bază 
3. Să schimbe sulul inferior cu urzeală de bază 

 

CONŢINUT: 

 
1. Suluri de urzeală  

- Formă  
- Capacitate  
- Mărime 
- Documente însoţitoare 

2. Plasarea sulurilor cu urzeală pe maşina de ţesut  
3. Tipuri de fixare laterală  
4. Airbag-uri  

- Caracteristici  
- Domenii de utilizare 
- Mod de utilizare  

5. Cărucioare 
- Mod  de funcţionare 
- Domenii de utilizare 

 
EVALUARE: 

 
1. Să fie capabil să opreacă maşina folosind instrucţiunile de schimbare a sulului.  
2. Să fie capabil să introduceă firele de separaţie printer firele de urzeală.  
3. Să fie capabil să să rotească sulul manual de la panpul de comandă.  
4. Să fie capabil să taie firele de urzeală.  
5. Să fie capabil să scoată capătul sulului din locaş cu cheile corespunzătoare.  
6. Să fie capabil să conecteze sulul superior de urzeală de bază la troliu folosind procedura 

corectă. 
7. Să fie capabil să scoată si să plaseze sulul superior de urzeală pe troliu.  
8. Să fie capabil să să scoată elementele de fixare ale sulului şi să le remonteze pentru sulul 

nou. 
9. Să fie capabil să plaseze sulul de urzeală plin pe carucior 
10. Să fie capabil să plaseze ambele capete ale sulului în locasurile corespunzătoare.  
11. Să fie capabil să regleze pozitia lamelei prin rotirea surubului de pe suport. 
12. Să fie capabil să scoată sulul inferior de urzeală de pe masină. 
13. Să fie capabil să să scoată sulul gor de pe cărucior sis ă-l plaseze pe cel plin. 
14. Să fie capabil să plaseze un aibag sub sulul încărcat.  
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FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: ÎNNODAREA FIRELOR DE URZEALĂ 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut covoare, sul de urzeală, masa suport de innodare, 
maşină de innodat urzeli. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să înnoade manual sau cu maşina de innodat capetele 
urzelii terminate de capetele de pe un nou sul de urzeală, folosind 
tipul corect de nod, în conformitate cu fişa operaţiei. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să innoade manual urzeala 
2. Să înnoade urzeala cu maşina de innodat. 

 

 
  
CONŢINUT: 

1. Tipuri de introducere a firelor transversale de separaţie.  

2. Tipuri de înnodare a urzelii noi cu cea consumată. 

3. Moduri de tensionare a urzelii. 

4. Maşina de innodat urzeli.  

- Caracteristici  

- Mod de funcţionare 

5. Masa support a maşinii de innodat. 

6. Dispozitive de tensionare a urzelii.  

 

EVALUARE: 

 

1. Să fie capabil să amplaseze masa support pentru innodare în spatele maşinii de ţesut. 

2. Să fie capabil să innoade capetele firelor de urzeală consumataă de capetele noii urzelli, 
folosind tehnica corectă. 

3. Să fie capabil să sesizeze tactil tensiunea corespunzătoare a firelor de urzeală.   

4. Să fie capabil să plaseze corect sulul incărcat faţă de maşina de innpdat.    

5. Să fie capabil să plaseze corect capetele urzelii de baza consumate pe masina de innodat. 
Să fie capabil să să pieptene in mod corespunzator urzeala pentru a indrepta firele.  

6. Să fie capabil să verifice tensunea firelor de urzeală.  

7. Să fie capabil să monteze maşina de innodat pe masa support. 

8. Să fie capabil să plaseze capetele vechii şi noii urzeli îe maşina de innodat. 

9. Să fie capabil să opereze maşina de innodat. 

 

 



FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: NĂVĂDIREA ÎN IŢE A URZELII DE BAZĂ 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut covoare, iţe, sul de urzeală 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să realizeze corect năvădirea în iţe a urzelii de bază - de 
legare şi de umplutură. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să realizeze năvădirea in iţe a urzelii de legare şi de umplutură. 
2. Să treacă firele urzelii de bază printre sforile jacquard. 
3. Să năvădească în spată firele urzelii de bază. 
4. Să înnoade in covor firele urzelii de bază. 

 
CONŢINUT: 

1. Ce este năvădirea în iţe? 
2. Tipuri de năvădire în iţe. 
3. Moduri de realizare a năvădirii în iţe. 
4. Aranjarea sforilor jacquard în funcţie de numărul de fire de diferite culori.  
5. Gruparea pe culori 
6. Tipuri de năvădire a sforilor   
7. Structura cocleţilor 

- Tipuri  
- Lungime 

8. Spate   
- Fineţe 
- Tipuri   

9. Structura marginilor covorului 
10. Tipuri de urzeală de legare 
11. Ierarhizarea legărilor pe maşină 
12. Acţionarea manuală a maşinii  
13. Covoare fără tăierea smocurilor.  
14. Moduri de creştere a tensionării firelor de urzeală. 
 
EVALUARE: 
1. Să fie capabil să realizeze năvădirea urzelii de bază fără să lase prea mult fir pe sulurile de 

urzeală.  
2. Să fie capabil să grupeze urzelile de legare şi umplutură superioare/inferioare fără să le 

amestece. 
3. Să fie capabil să grupeze sforile jacquard in funcţie de numărul culorilor.  
4. Să fie capabil să treacă in mod correct grupurile de fire de urzeală de bază printre sforile 

jacquard. 
5. Să fie capabil să amplaseze spata în locaş, central faţă de marginile ţesăturii.  
6. Să fie capabil să realizeze năvădirea in spată incepand cu partea centrală spre capete.  
7. Să fie capabil să aprecieze organoleptic amplitudinea miscării şi lungimea spatei.  
8. Să fie capabil să verifice poziţia iţelor pentru covorul superior/inferior.  
9. Să fie capabil să distingă firele de urzeală de bază superioare/inferioare.   
10. Să fie capabil să innoade firele de bază în covor.  
11. Să fie capabil să facă să fincţioneze maşina de ţesut în varianta cu un singur rost. 
12. Să fie capabil să crească tensiunea firelor de umplutură şi de bază, prin acţionarea sulurilor 

de urzeală. 
13. Să fie capabil să pună în funcţiune maşina in modul normal de lucru. 
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FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: NĂVĂDIREA URZELII DE PLUŞ 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut covoare, urzeală de pluş, urzeală de bază, spată. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să treacă firele de urzeală de pluş printre cocleţii de pe iţe, 
în cocleţii de pe sforile jacquard şi spată, prin gruparea firelor de 
pluş. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să treacă firele de urzeală de pluş printre cocleţii de pe iţe şi 

prin cocleţii de pe sforile jacquard. 
2. Să năvădească în spată firele de urzeală de pluş. 

 
 

CONŢINUT: 

 

1. Separarea firelor de urzeală de pluş pe grupuri de culori. 

2. Separarea în grupuri a cocleţilor care conţin urzeala de bază. 

3. Tipuri de amplasare a culorilor pe placa sforilor. 

4. Trecerea firelor de urzeală de bază şi de pluş printre dinţii spatei. 

 

 

 

EVALUARE: 

 

1. Să fie capabil să grupeze firele de urzeală de pluş care ies din ghidajul tip grilă, în funcţie 
de numărul firelor de diferite culori.  

2. Să fie capabil să treacă grupurile de fire colorate printre cocleţii de pe iţe, prin spată şi prin 
cocleţii de pe sforile jacquard, funcţie de ierarhia culorilor.   

3. Să fie capabil să să treacă grupurile de fire de pluş localizate între firele urzelii de bază, 
printre dinţii spatei.  

4. Să fie capabil să înnoade grupurile de fire trecute prin spată, să treacă snurul transversal 
printre fire şi să le fixeze cu profilul de oţel.  

5. Să fie capabil să plaseze greutăţile pentru tensionarea firelor de urzeală de pluş în rastel. 
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FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: AMPLASAREA LAMELELOR PE MAŞINĂ 
DURATA: 40/24 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Urzeală de pluş, lamele, urzeală de legare de diferite culori. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să amplaseze lamelele pe firele de urzeală de bază şi de 
pluş, fără să lase fire de urzeală necontrolate şi respectând ierarhia 
firelor de urzeală de pluş. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să amplaseze lamele pe firele urzelii de bază 
2. Să amplaseze lamele pe firele de urzeală de pluş. 

 
 

CONŢINUT: 

 
1. Funcţiile mecanismului de siguranţă cu lamele. 

2. Părţile mecanismului de siguranţă cu lamele. 

3. Amplasarea lamelelor în funcţie de numărul de fire de culori diferite.  

 

 

EVALUARE: 

 

1. Să fie capabil să scoată bara lamelelor.   

2. Să fie capabil să separe urzelile de bază şi cele de pluş în mecanismul de siguranţă cu 
lamele. 

3. Să fie capabil să să plaseze lamelele în concordanţă cu ordinea firelor care vin dinspre iţe.   

4. Să fie capabil să să amplaseze conectorii electrozii şi să conecteze la electricitate capetele 
barelor, dupa amplasarea tuturor lamelelor.  

5. Să fie capabil să treacă firele de pluş peste bara lamelelor.   

6. Să fie capabil să distingă firele de urzeală de pluş funcţie de repartiţia lor in celulele spatei 
si in rastelul de alimentare. 

7. Să fie capabil să plaseze lamelele dinspre rastel către maşină, in funcţie de ordinea culorilor 
din rastel. 
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FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: ASIGURAREA FUNCŢIONĂRII MAŞINII DE ŢESUT 1 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Bobine cu fir de bătătură, ghidaje, regulator pentru tensiunea firelor 
de bătătură, cabină rastel bătătură, acumulatorul de bătătură, ghidaj 
din sârmă pentru fir, oglindă, maşină de ţesut, program de ţesere a 
covoarelor. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să aducă firul de bătătură până în poziţia de inserare, 
trecându-l prin acumulatorul de fir şi prin ghidaje. De asemenea, 
înainte de a porni maşina, cursantul trebuie să stie să verifice 
înălţimea rostului, ordinea culorilor pe mecanismul jacquard şi 
legătura de pe reversul covorului. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să aducă firul de bătătură până la regulatorul de fir de bătătură. 
2. Să verifice înălţimea rostului. 
3. Să verifice ordinea culorilor pe mecanismul jacquard şi legătura 

de pe reversul covorului. 
 
 

CONŢINUT: 

1. Cabina cu rastelul firelor de bătătură  

2. Regulatorul de bătătură  

- Funcţionare 

- Reglaje    

3. Reglarea tensiunii în firele de bătătură  

4. Recapitularea tipurilor şi numărului de rosturi pe masinile de ţesut covoare.  

 

5. Recapitularea mecanismelor de inserare a firului de bătătură cu graifere rigide.  

6. Recapitulare mod de reglare a nivelului firlor de urzeală de bază şi de smoc.  

7. Panoul de comandă al maşinii 

8. Caracteristici transversale ale covorului. 

 

EVALUARE: 

1. Să fie capabil să treacă firele de bătătură prin dispozitivele de conducere/tensionare. 

2. Să fie capabil să prindă firul de bătătură în graifer, trecând prin sistemul de frânare şi peste 
suportul dispozitivului de tăiere. 

3. Să fie capabil să regleze maşina de ţesut în aşa fel încât să funcţioneze cu o singură 
culoare.  

4. Să fie capabil să să verifice manual nivelul graiferului faţă de rost.  

5. Să fie capabil să incarce modelul de covor de la panoul de comandă al maşinii.  

6. Să fie capabil să corecteze defecţiunile de la mecanismul jacquard. 
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FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: ASIGURAREA FUNCŢIONĂRII MAŞINII DE ŢESUT 2 
DURATA: 40/24 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut, cuţit pentru tăiat covorul, cărucior. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să pună în funcţiune maşina de ţesut crescând progresiv 
viteza de funcţionare, să taie correct covorul de pe maşină după ce 
a fost ţesut şi sa-l pună pe cărucior. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să asigure funcţionarea maşinii 
2. Să scoată covorul de pe maşină după ţesere 

 
 
 
 
 
 
 
CONŢINUT:  
 
1. Tipuri de funcţionare a maşinii setate de la panoul de comandă. 

2. Importanţa realizării de mostre de covor.    

3. Părţi ale covorului ţesut şi zona dintre covorul superior şi inferior. 

4. Puncţe de tăiere ale covorului.   

5. Caracteristici şi capacitatea de transport a cărucioarelor pentru covor.  

6. Reglarea desimii în bătătură.   

7. Structura şi caracteristicile cilindrilor tragători.  

 

EVALUARE: 

 

1. Să fie capabil să pună în funcţiune maşina cu viteză redusă, folosind panoul de comandă. 

2. Să fie capabil să pună în funcţiune maşina în regim normal de lucru, după realizarea unei 
lungimi de covor fără defecte.   

3. Să fie capabil să regleze viteza de rotaţie a cilindrului tragător, după verificarea desimii în 
bătătură. 

4. Să fie capabil să taie covorul la mijlocul zonei fără pluş.  

5. Să fie capabil să preia căruciorul cu covorul ţesut de la maşină. 
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FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: CALCULUL PRODUCŢIEI MAŞINII DE ŢESUT COVOARE 
DURATA: 40/24 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut, hârtie, creion, radieră. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să calculeze producţia maşinii de ţesut covoare. 
OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să calculeze necesarul de materie primă. 
2. Să calculeze producţia maşinii. 

 
 
CONŢINUT: 

1. Distribuţia culorilor pentru covoarele cu smocuri tăiate.  
 

2. Calculul necesarului de fir de urzeală pentru pluş pentru 1m2 de covor, funcţie de înălţimea 
de tăiere a smocurilor. 
 

3. Calculul lungimii de fir de pe bobină în funcţie de diametrul bobinei.  
 

4. Calculul corelaţiei dintre lungimea de fir necesară pentru realizarea unităţii de covor şi 
lungimea de fir de pe bobină.   
 

5. Date despre producţie afişate pe panoul de control al maşinii de ţesut.  
 
6. Calcule asupra lungimii de covor produse în funcţie de desimea şi fineţea firlor de bătătură.  
 
7. Calculul suprafeţei acoperite cu smocuri raportat la suprafaţa totală a covorului.  

 

 
EVALUARE: 

 
1. Să fie capabil să verifice cantitatea de fir de urzeală de pe maşină.  

2. Să fie capabil să caculeze contracţia firelor în ţesătură.  

3. Să fie capabil să calculeze necesarul de fire funcţie de numărul de fire de pe 1 m din 
specificaţii. 

4. Să fie capabil să calculeze lungimea de covor care se poate realiza din lungimea de fir 
existentă pe maşină.   

5. Să fie capabil să citească necesarul de fir de bătătură pe afisajul maşinii. 

6. Să fie capabil să determine desimea bătăturii de legare în covorul realizat.  

7. Să fie capabil să calculeze lungimea totală de covor produs şi aria ocupată cu smocuri - in 
m2, cu formula de calcul a producţiei. 
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FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: ŢESEREA COVOARELOR CU BUCLE 1 
DURATA: 40/24 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut, lanţetă. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să aleagă lanţeta corectă şi să o amplaseze pe maşină, în 
concordanţă cu lungimea dorită a buclei. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să aleagă lanţeta corectă pentru o anumită lungime a buclei. 
2. Să amplaseze lanţeta pe maşină. 

 
  
CONŢINUT: 

 

1. Lungimi de bucle folosite pentru covoare.  

2. Lungimi de bucle corespunzătoare pentru obţinerea de pluş tăiat.  

3. Lanţete corespunzătoare pentru bucle.  

4. Tipuri de lanţete corespunzătoare pentru fiecare tip de covor.  

- Lanţete pentru covor unic.  

- Lanţete pentru covoare dublu-pluş.  

5. Recapitularea schimbării lanţetelor.  

 

EVALUARE: 

 

1. Să fie capabil să aleagă lanţeta corespunzătoare în funcţie de lungimea impusă a buclei.  

2. Să fie capabil să amplaseze lanţeta în poziţie, dacă este covor unic. 

3. Să fie capabil să să amplaseze mai întâi lanţeta pentru covorul inferior, apoi cea pentru 
covorul superior, dacă se foloseşte tehnologia dublu-pluş.   
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FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: ŢESEREA COVOARELOR CU BUCLE 2 
DURATA: 40/24 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut, rastel de alimentare pentru fire de pluş, urzeală 
suplimentară de margine, bătături false. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să realizeze legătura de margine pentru bătăturile false şi să 
treacă marginile tăiate prin dispozitivul de tragere. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să realizeze legătura de margine pentru bătăturile false. 
2. Să treacă marginile tăiate prin dispozitivul de tragere. 

 
 

CONŢINUT: 

 

1. Tipuri de legături de margine.   

2. Fire suplimentare de urzeală de margine.  

3. Înnodarea firelor suplimentare de urzeală pentru margine.  

4. Structuri ale dispozitivelor de tragere a marginilor tăiate.  

5. Depozitarea marginilor.  

 

 

EVALUARE: 

 

1. Să fie capabil să amplaseze urzeala suplimentară de margine pentru blocarea firelor de 
bătătură false.  

2. Să fie capabil să să năvădească aceste fire de urzeală prin ghidaje şi cocleţii de pe sforile 
jacquard pentru margini.  

3. Să fie capabil să pună în funcţiunea maşina pentru a integra în ţesătură aceste fire de 
urzeală pentru margini.  

4. Să acţioneze maşina până când zona de margine ajunge în dreptul dispozitivului de 
tragere.  

5. Să fie capabil să treacă marginea tăiată prin ghidajele dispozitivului de tragere.  

6. Să fie capabil să înnoade capătul marginii tăiate pe cilindrul de tragere.  

7. Să fie capabil să desfacă dispozitivul de tragere a marginii. 

 
 



FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: DETERMINAREA MASEI COVORULUI 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Atmosferă standard, lumină, foarfeci, riglă, balanţă, mostre de 
covor. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să determine masa totală a pluşului, masa firelor de pluş de 
pe suprafaţa covorului şi masa totală a covorului, pe m2. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să determine masa totală a pluşului. 
2. Să determine masa pluşului de pe suprafaţa covorului. 
3. Să determine masa covorului pe m2. 

 

CONŢINUT: 

1. Pregătirea şi condiţionarea epruvetelor conform standardelor pentru determinarea masei 
totale a pluşului din covor. 

2. Determinarea masei totale a pluşului din covor. 
- Descriere şi scop.  
- Mod de lucru.  
- Calcule şi evaluări.   

3. Pregătirea şi condiţionarea epruvetelor conform standardelor pentru determinarea masei 
pluşului de pe unitate de suprafaţă de covor. 

4. Determinarea masei pluşului de pe unitatea de suprafaţă de covor. 
- Descriere şi scop.  
- Mod de lucru.  
- Calcule şi evaluări.   

5. Pregătirea şi condiţionarea epruvetelor conform standardelor pentru determinarea masei 
covorului. 

6. Determinarea masei covorului. 
- Descriere şi scop.  
- Mod de lucru.  
- Calcule şi evaluări.   

 
EVALUARE: 
1. Să fie capabil să pregătească şi să condiţioneze epruvetele conform standardelor pentru 

determinarea masei totale a pluşului din covor. 
2. Să fie capabil cântărească firele de pluş extrase din mostrele de covor. 
3. Să fie capabil să pregătească instrumentele şi condiţiile de lucru pentru următoarele 

determinări.  
4. Să fie capabil să pregătească şi să condiţioneze epruvetele conform standardelor pentru 

determinarea masei pluşului de pe suprafaţa covorului. 
5. Să fie capabil cântărească mostrele. 
6. Să fie capabil să determine prin calcul masa covorului pe m2.  
7. Să fie capabil să adune toate firele de pluş tăiate de pe suprafaţa covorului. 
8. Să fie capabil să cântărească masa firelor de pluş tăiate.   
9. Să fie capabil să determine masa firelor de pluş tăiate prin scăderea masei bazei covorului 

din masa covorului.  
10. Să fie capabil să pregătească şi să condiţioneze epruvetele conform standardelor pentru 

determinarea masei covorului. 
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FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: DETERMINAREA STRUCTURII COVORULUI 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Lumină, mostre de covor, foarfeci, dispozitive pentru măsurarea 
grosimii covorului, stilou cu cerneală, creioane carioca cu vărful 
subţire, hărtie, discuri pentru măsurarea înălţimii pluşului cu distanţa 
între ele de 3-25 mm. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să determine grosimea, densitatea nodurilor şi înălţimea 
pluşului covorului, prin efectuarea de măsurători precise şi calcule. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să determine grosimea covorului. 
2. Să determine desităţii pluşului covorului. 
3. Să determine înălţimea pluşului covorului. 

 

CONŢINUT: 

1. Pregătirea şi condiţionarea epruvetelor conform standardelor pentru determinarea grosimii 
covorului. 

2. Dispozitive pentru măsurarea grosimii covorului 

- Caracteristici 

- Mod de utilizare 

- Elemente componenete 

- Reglaje 

3. Determinarea grosimii covorului    

- Descriere şi scop 

- Aplicaţii 

- Calculul forţei de presare 

- Calcule şi evaluări 

4. Pregătirea şi condiţionarea epruvetelor conform standardelor pentru determinarea densităţii   
pluşului covorului. 

5. Determinarea densităţii pluşului din covor 

- Descriere şi scop 

- Aplicaţii 

- Calcule şi evaluări  

6. Pregătirea şi condiţionarea epruvetelor conform standardelor pentru determinarea înălţimii   
pluşului covorului. 

7. Discuri pentru determinarea înălţimii pluşului 

- Caracteristici 

- Mod de utilizare   

8. Determinarea înălţimii pluşului 
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- Descriere şi scop    

- Aplicaţii 

- Calcule şi evaluări  

 

EVALUARE: 

 

1. Să fie capabil să pregătească epruvete conform standardelor pentru determinarea grosimii 
covorului.   

2. Să fie capabil să seteze aparatul în poziţie iniţială. 

3. Să fie capabil să stabilească forţa de presare în funcţie de mostră. 

4. Să fie capabil să plaseze mostra în dispozitiv şi să utilizeze dispozitivul. 

5. Să fie capabil să citească grosimea de pe dispozitiv şi să o înregistreze. 

6. Să fie capabil să pregătească epruvete conform standardelor pentru determinarea densităţii 
pluşului covorului.   

7. Să fie capabil să măsoare lungimea şi lăţimea epruvetei şi să calculeze aria suprafeţei.  

8. Să fie capabil să calculeze numărul total de smocuri prin înmulţirea numărului de smocuri 
de pe linii şi coloane. 

9. Să fie capabil să calculeze numărul de smocuri de pe unuitatea de suprafaţă. 

10. Să fie capabil să pregătească epruvete conform standardelor pentru determinarea înălţimii 
pluşului covorului.   

11. Să fie capabil să măsoare înălţimea pluşului de la vârf până la baza covorului. 

12. Să fie capabil să pregătească dispozitivele şi locul de muncă pentru deterinarile următoare. 

 

 

 



FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: DETERMINAREA PERFORMANŢELOR COVORULUI 1 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Lumină, instrumente pentru extragerea smocurilor, mostre de covor, 
dispozitiv de testare a rezistenţei la uzare (tetrapod sau hexapod), 
dispozitiv de testare a rezistenţei la formarea pillingului. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să determine rezistenţa fixării smocului, rezistenţa la uzare 
şi rezistenţa la formarea pillingului. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să determine rezistenţa fixării smocului în covor. 
2. Să determine rezistenţa la uzare a covorului. 
3. Să determine rezistenţa covorului la formarea pillingului. 

 

CONŢINUT: 

1. Pregătirea mostrelor corespunzător standardelor de testare a rezistenţei fixării smocurilor în 
covor.   

2. Instrumente de extragere a smocurilor din covor 

- Caracteristici 

- Mod de folosire   

- Reglaje 

3. Determinarea rezistenţei fixării smocului în covor. 

- Descriere şi scop    

- Aplicaţii    

- Calcule  

- Evaluări 

4. Pregătirea mostrelor corespunzător standardelor de testare a rezistenţei la uzare a 
covorului. 

5. Dispozitive de fixare a covorului pentru testarea rezistenţei la uzare. 

- Caracteristici   

- Părţi componente    

- Mod de utilizare   

- Reglaje    

6. Determinarea rezistenţei la uzare a covorului  

- Descriere şi scop 

- Aplicaţii 

- Evaluări 

7. Pregătirea mostrelor corespunzător standardelor de testare a rezistenţei covorului la 
formarea pillingului. 

8.  Dispozitiv de testare a rezistenţei covorului la formarea pillingului. 
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- Caracteristici   

- Părţi componente    

- Mod de utilizare 

- Reglaje    

9. Determinarea rezistenţei covorului la formarea pillingului.  

- Descriere şi scop 

- Aplicaţii 

- Evaluări 

 

EVALUARE: 

 

1. Să fie capabil să pregătească mostrele corespunzător standardelor de testare a rezistenţei 
fixării smocurilor în covor.   

2. Să fie capabil să plaseze mostra în aparat şi să o fixeze cu dispozitivul de presare.  

3. Să fie capabil să prindă unul dintre capetele smocului în clemă.   

4. Să fie capabil să utilizeze dispozitivul de testare şi să tragă de capătul firului de smoc până 
la rupere. 

5. Să fie capabil să citească pe aparat forţa de rupere a capătului firului de smoc.  

6. Să fie capabil să identifice cea mai mare rezistenţă a fixării smocului, să calculeze media 
aritmetică a determinătilor şi să o înregistreze.   

7. Să fie capabil să pregătească mostrele corespunzător standardelor de testare a rezistenţei 
la uzare a smocurilor în covor. 

8. Să fie capabil să plaseze mostrele pe cilindrul rotativ.  

9. Să fie capabil să seteze viteza de rotaţie şi să pornească aparatul.   

10. Să fie capabil să scoată mostra de pe aparat, să stabilească modificărle de aspect şi gradul 
de uzură. 

11. Să fie capabil să pregătească mostrele corespunzător standardelor de testare a rezistenţei 
la formarea pillingului şi să fixeze mostrele în suport.  

12. Să fie capabil să stabilească traiectoria şi durata deplasarii capului de frecare conform 
standardelor. 

13. Să fie capabil să compare mostrele cu pilling cu mostre etalon şi să stabilească gradul de 
rezistenţă a covorului la formarea fenomenului.   

 



FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: DETERMINAREA PERFORMANŢELOR COVORULUI 2 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Lumină, aparat de solicitare dinamică la compresiune, dispozitiv de 
măsurare a grosimii covorului, mostre de covor, greutăţi 
standardizate. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să aprecieze rezistenţa la compresiune statică şi dinamică a 
covorului, prin masurarea modificărilor de grosime. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să măsoare micşorarea grosimii covorului după solicitări 

dinamice de compresiune. 
2. Să măsoare micşorarea grosimii covorului după solicitări statice 

de compresiune. 
 

CONŢINUT: 

1. Pregătirea mostrelor pentru înregistrarea scăderii grosimii covorului după solicitări dinamice 
de compresiune. 

2. Dispozitivul de testare a rezistenţei covorului la solicitări dinamice de compresiune. 

- Caracteristici   

- Mod de utilizare 

- Reglaje 

3. Dispozitivul de testare a rezistenţei covorului la solicitări statice de compresiune. 

- Descriere  

- Domenii de utilizare   

- Calcule 

- Evaluări  

4. Pregătirea mostrelor pentru înregistrarea scăderii grosimii covorului după solicitări statice 
de compresiune. 

5. Determinarea scăderii grosimii covorului după solicitări statice de compresiune. 

- Descriere  

- Domenii de utilizare   

- Calcule 

- Interpretarea rezultatelor 

 

EVALUARE: 

 

1. Să fie capabil să pregătească mostrele pentru înregistrarea scăderii grosimii covorului după 
solicitări dinamice de compresiune. 

2. Să fie capabil să măsoare grosimea înainte de testarea dinamică la compresiune. 
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3. Să fie capabil să fixeze mostra în dispozitivul de testare dinamică la compresiune. 

4. Să fie capabil să regleze înălţimea piciorului aparatului de testare dinamică la compresiune 
şi să fixeze durata de testare în concordanţă cu mostra.  

5. Să fie capabil să pună în funcţiune aparatul de testare dinamică la compresiune şi să ştie 
să schimbe sensul de rotaţie în timpul testării. 

6. Să fie capabil să orească aparatul după numărul standard de cicli de funcţionare şi să ştie 
să determine masa covorului după efectuarea testării.   

7. Să fie capabil să determine modificarea de grosime be baza grosimilor determinate înainte 
şi după testarea dinamică la compresiune.  

8. Să fie capabil să pregătească mostrele pentru măsurarea modificării de grosime după 
solicitarea satică la compresiune.  

9. Să fie capabil să măsoare grosimea ănainte de efectuarea solicitării de compresiune 
statică.  

10. Să fie capabil să plaseze greutăţile standardizate pe mostrele de covor şi să continue 
aplicarea de gretăţi la intervalele de timp indicate in standard.  

11. Să fie capabil să înlăture greutăţile de pe mostră şi să lase mostrele să se relaxeze, 
conform timpului indicat de standard.  

12. Să fie capabil să măsoare grosimea mostrei după încheierea perioadei de relaxare.  

13. Să fie capabil să înregistreze modificările de grosime după fiecare perioadă de relaxare, 
calculând încărcarea statică înainte şi după relaxare.  

14. Să fie capabil să pregătească aparatul şi locul de muncă pentru încercările ulterioare.  
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FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: TESTAREA REZISTENŢEI LA FRECARE A COVORULUI 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Aparat de testare a rezistenţei la frecare, mostre de covor, scară de 
gri 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să realizeze testarea rezistenţei la frecare a covorului, în 
stare uscată şi în stare umedă. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să realizeze testarea rezistenţei la frecare a covorului în stare 

uscată. 
2. Să realizeze testarea rezistenţei la frecare a covorului în stare 

umedă. 
 

CONŢINUT: 

1. Testarea rezistenţei la frecare in stare uscată 

- Scop 

- Rezistenţa la frecare în stare uscată 

- Descrierea aparatului de testare - Crockmetru 

- Variante de realizare a testului   

- Evaluarea rezultatelor 

o Examinarea în camera cu lumină standard sub lumină naturală D65.  

o Scări de gri 

o Prezentarea examinării unei alte personae.   

2. Testarea rezistenţei la frecare in stare umedă 

- Scop 

- Apă distilată 

 

EVALUARE: 

 

1. Să fie capabil să lipească corespunzător pe un carton firele de pluş plasate paralel. 

2. Să fie capabil să plaseze firele de pluş pe aparatul de testare şi să fixeze ţesătura standard 
în capul de frecare.   

3. Să fie capabil să execute 10 cicli de funcţionare prin deplasarea capului de frecare in 
directie paralelă cu direcţia firelor, cu respectarea duratei de timp precizate de standarde.   

4. Să fie capabil să să ridice capul de frecare de pe fire, să scoată ţesătura standard din 
suport şi să compare cu scările de gri. 

5. Să fie capabil să imerseze în apă ţesătura standard până la atingerea saturaţiei precizată în 
standarde. 

6. Să fie capabil să scoată ţesătura standard din apă şi să o usuce conform indicaţiilor din 
standarde. 



FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: DEFECTE DE FABRICAŢIE ALE COVOARELOR CAUZATE DE 
FIRELE DE PLUŞ 1 

DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut covoare, rastel fire de pluş, suluri cu urzeală de 
bază. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să identifice şi să elimine defectele covorului în timpul 
fabricării, să separe şi să cureţe urzelile, fără să rupă fire sau să 
modifice tensionarea acestora. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să remedieze defectele cauzate de căteva fire de pluş 
2. Să remedieze defectele cauzate de grupuri de fire de pluş 
3. Să remedieze absenţa totală a pluşului pe o zonă (defect 

”cuşcă”) 
 

CONŢINUT: 

1. Diferenţe de tensiune între firele de urzeală de pluş. 

2. Defecte de pluş cauzate de câteva fire de pluş.  

3. Metode de control a tensiunii firelor de urzeală de pluş.  

4. Niveluri de tensionare a urzelii de bază.  

5. Reglarea tensionării pe grupuri de fire de urzeală de o anumită culoare.  

6. Efectul încâlcirii firelor de urzeală asupra pluşului covorului.  

7. Efectele corpurilor străine din firele de smoc asupra pluşului covorului.  

 

EVALUARE: 

 

1. Să fie capabil să remedieze defectele de pluş cauzate de căteva fire de pluş cu plobleme.  

2. Să fie capabil să verifice manual tensiunea firelor de urzeală din spate până în faţa maşinii.  

3. Să fie capabil să remedieze prima zonă identificată cu tensionare puternică a firelor şi să 
corecteze defectele cauzate de ghidajul tip grilă al firelor de pluş.  

4. Să fie capabil să remedieze defecetele cauzate de urzeala de pluş de o anumită culoare, 
sau care apare doar în covorul superior.  

5. Să fie capabil să verifice tensionarea firelor pe rastelul cu fire pentru pluş. 

6. Să fie capabil să reducă tensionarea firelor până la valoarea normală. 

7. Să fie capabil să identifice defectele tip „cuşcă”. 

8. Să fie capabil să verifice zona dintre cocleţi şi spată.  

9. Să fie capabil să îndeperteze corpurile străine din zona cocleţi-spată. 
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FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: DEFECTE DE FABRICAŢIE ALE COVOARELOR CAUZATE DE 
FIRELE DE PLUŞ 2 

DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut covoare, rastel fire de pluş. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să identifice şi să elimine defectele covorului în timpul 
fabricării, să separe şi să cureţe urzelile, fără să rupă fire sau să 
modifice tensionarea acestora. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să remedieze defectele izolate cauzate de un fir de pluş. 
2. Să remedieze defectele repetitive cauzate de un fir de pluş. 

 

 

 

CONŢINUT: 

 
1. Găsirea unui fir cu probleme pe maşină. 

2. Defecte izolate de pluş cauzate de un fir de pluş.  

3. Recapitulare - greutăţi pentru tesionarea urzelii.  

4. Tipuri de bobine. 

5. Recapitulare -  plasarea diferitelor tipuri de bobine în rastel.  

 

 

EVALUARE: 

 

1. Să fie capabil să remedieze defectele isolate sau repetitive ale pluşului covorului, cauzate 
de un fir de pluş. 

2. Să fie capabil să identifice bobina cu urzeală de pluş care cauzează defectele.  

3. Să fie capabil să stabilească tensionarea optimă a firului tras de pe bobină şi să 
îndepărteze greutăţile în plus de pe dispozitivul de tensionare/conducere.    

4. Să fie capabil să verifice şi să corecteze dacă sensul de desfăşurare a firului de pe bobina 
din rastel este incorect. 

 
 
 
 



FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: DEFECTE DE FABRICAŢIE ALE COVOARELOR CAUZATE DE 
VARIAŢII ALE NUANŢEI UNEI CULORI FOLOSITE PENTRU 
PLUŞ (DEFECT ABRASH) 

DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut covoare, maşină de finisat covoare, maşină de 
periat/tuns covoare, lumină violet, rastel, covor, catalog cu modele 
de covoare. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să identifice defectul abrash, prin compararea mostrei 
ţesute cu modelul din catalog şi să remedieze corespunzător 
defectul. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să ţeasă o mostra de covor pentru a identifica defectul abrash. 
2. Să identifice şi să remedieze defectele abrash. 
3. Să identifice şi să remedieze defectele de model. 

 

CONŢINUT: 

1. Mostre de covoare.  
- Structură  
- Lungime  
- Aplicaţii  

2. Metode de cercetare. 
3. Identificarea confuziei între diferite culori şi nuanţe ale firelor de pluş prin observare în 

lumină albă şi lumină violet.  
4. Identificarea zonei de spată şi a firelor de urzeală care corespund ariei semnalate în covor.  
5. Defecte ale modelului covorului. 
6. Motive ale defectelor de model.  
7. Catalogul cu modele.  
8. Compararea modelului cu desenul de comandă. 
 
EVALUARE: 

 
1. Să fie capabil să instaleze programul de mostrare pe maşină.   
2. Să fie capabil să ţeasă 100 de bătături din fiecare culoare de fir de pe maşină.  
3. Să fie capabil să scoată de pe maşină mostra de covor, să o finizeze pe maşina de tuns şi 

de maşina de depunere a stratului support de pe revers.  
4. Să fie capabil să identifice zonele cu defect „abrash” după tehnica proprie. 
5. Să fie capabil să identifice diferenţele de culoare şi model din covorul de pe maşină, prin 

analiză în lumină albă şi lumină violet. 
6. Să fie capabil să identifice zonele de confundare a culorilor în spată şi rastel şi să schimbe 

bobinele implicate.  
7. Să fie capabil să ţeasă primul covor după schimbarea modelului.  
8. Să fie capabil să compare modelul de pe reversul covorului cu modelul dn catalog.  
9. Să fie capabil să compare modelul de pe faţa covorului cu modelul dn catalog. 
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FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: DEFECTE DE FABRICAŢIE ALE COVOARELOR CAUZATE DE 
CUŢITUL DE MIJLOC. 

DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut covoare, covor ţesut, cuţitul de mijloc şi căruciorul 
său, set de chei. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să identifice şi să elimine defectele covorului cauzate de 
cuţitul de mijloc, cu respectarea regulamentului de siguranţă a 
muncii. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să remedieze defectele cauzate de uzarea cuţitului de mijloc. 
2. Să remedieze defectele cauzate de funcţionarea improprie a 

cuţitului de mijloc. 
 

 

 

CONŢINUT: 

1. Cuţite de mijloc pentru tăierea pluşului la covoare. 

- Tipuri  

- Caracteristici   

- Funcţionare  

2. Defecte care pot apărea când cuţitul nu taie. 

3. Defecte care pot apărea în covor când cuţitul nu taie corespunzător. 

4. Căruciorul cuţitului de mijloc. 

5. Recapitulare - scoaterea şi înlocuirea cuţitului de mijloc. 

 

 

EVALUARE: 

 

1. Să fie capabil să verifice manual covorul pe maşină şi să identifice punctele de rezistenţă.    

2. Să fie capabil să verifice tăişul cuţitului şi dacă există corpuri străine, să le îndepărteze. 

3. Să fie capabil să demonteze cuţitul şi căruciorul de pe maşină. 

4. Să fie capabil să cureţe şina-suport şi baza acesteia. 

5. Să fie capabil să verifice spaţiul dintre căruciorul cuţitului şi baza şinei-suport. 
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FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: DEFECTE DE FABRICAŢIE ALE COVOARELOR CAUZATE DE 
MECANISMUL JACQUARD 

DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut covoare, rastel fire de pluş, cap jacquard, set de 
chei, cocleţi, greutăţi de tensionare a firelor de pluş. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să identifice şi să elimine defectele covorului cauzate de 
mecanismul jacquard. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să remedieze defectele de ancorare a pluşului (bucle pe 

reversul covorului). 
2. Să remedieze defectele repetate de ancorare a pluşului (bucle 

pe reversul covorului). 
 

 

CONTENTS: 

1. Defecte de ancorare la înălţime necorespunzătoare pe dosul covorului. 

2. Reglarea cuţitului mecanismului jacquard implicat în ridicarea unei culori. 

3. Defectele repetate de ancorare la înălţime necorespunzătoare pe dosul covorului. 

4. Reglarea nivelului sforilor jacquard. 

 

EVALUARE: 

 

1. Să fie capabil să verifice reversul covorului, tensiunea în firele de urzeală de pluş şi să 
crească tensiunea dacă apar defecte de ancorare pe reversul ambelor covoare.  

2. Să fie capabil să verifice cuţitul corespunzător unei culori de pluş şi să coboare nivelul de 
ridicare.  

3. Să fie capabil să verifice şi să ajusteze tensiunea firelor de urzeală de legare din baza 
covorului inferior. 

4. Să fie capabil să verifice cuţitul corespunzător unei culori de pluş şi să ridice nivelul de 
ridicare.  

5. Să fie capabil să identifice punctele de ancorare incorecte din covorul superior.  

6. Să fie capabil să identifice punctele de ancorare incorecte din covorul superior.  

7. Să fie capabil să identifice bobina de pe care provine firul de pluş cu defecte de ancorare.   

8. Să fie capabil să crească tensiune în fire. 

9. Să fie capabil să verifice nivelul sforilor jacquard pentru covorul superior şi să coboare 
nivelul cocleţilor dacă sunt prea sus.  

10. Să fie capabil să verifice nivelul sforilor jacquard pentru covorul inferior şi să ridice nivelul 
cocleţilor dacă sunt prea jos.  
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FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: CAUZE ALE SCĂDERII PERFORMANŢELOR 
DURATA: 40/24 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut covoare. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să identifice dacă scăderea productivităţii este cauzată de 
fire sau de maşină, prin observarea armonizării funcţionării părţilor 
maşinii. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să identifice cauzele scăderii productivităţii provocate de fire. 
2. Să identifice cauzele scăderii productivităţii provocate de 

maşină. 
 

CONŢINUT: 

 

1. Influenţa torsiunii firelor asupra ţeserii covoarelor. 

2. Influenţa nopeurilor din fire asupra ţeserii covoarelor. 

3. Influenţa tipului de fibră din fir asupra ţeserii covoarelor. 

4. Influenţa densităţii de înfăşurare a bobinelor asupra ţeserii covoarelor. 

5. Influenţa rezistenţei mecanice a firului asupra ţeserii covoarelor. 

6. Efectul ajustării necorespunzătoare a înălţimii de ridicare a iţelor asupra rezultatelor ţeserii. 

7. Efectul ajustării necorespunzătoare a înălţimii de ridicare a sforilor jacquard asupra 
rezultatelor ţeserii. 

8. Efectul uzării diferitelor părţi ale maşinii asupra rezultatelor ţeserii. 

 

EVALUARE: 

 

1. Să fie capabil să stabilească scăderea productivităţii cauzate de numărul de fire. 

2. Să fie capabil să stabilească scăderea productivităţii cauzate de torsiunea firelor. 

3. Să fie capabil să stabilească scăderea productivităţii cauzate de spata cu fineţe 
neconformă. 

4. Să fie capabil să stabilească scăderea productivităţii cauzate de tipul fibrelor din fir. 

5. Să fie capabil să stabilească scăderea productivităţii cauzate de densitatea de înfăşurare a 
bobinei, rezistenţa mecanică a firului şi numărul de nopeuri. 

6. Să fie capabil să stabilească scăderea productivităţii cauzate de ajustarea 
necorespunzătoare a înălţimii de ridicare a iţelor. 

7. Să fie capabil să stabilească scăderea productivităţii cauzate de ajustarea 
necorespunzătoare a înălţimii de ridicare a sforilor jacquard. 

8. Să fie capabil să stabilească scăderea productivităţii cauzate de uzura graiferului. 

9. Să fie capabil să stabilească scăderea productivităţii cauzate de mecanismul jacquard. 
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FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: MOTIVE ALE OPRIRII MAŞINII DIN CAUZA URZELII 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut covoare, covor, barele lamelelor, lamele, rastel fire 
de pluş. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să urmărească semnalizările luminoase ale funcţionării 
necorespunzătoare, să verifice covorul ţesut, să identifice firul de 
pluş rupt când lamela coboară sau nu coboară, să conducă firul pe 
traseul correct şi să-l înnoade corespunzător. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să identifice şi să remedieze ruperile firelor de pluş semnalizate 

de căderea lamelei. 
2. Să identifice şi să remedieze ruperile firelor de pluş 

nesemnalizate de căderea lamelei (lamela nu cade). 
 

 

CONŢINUT: 

1. Lumini de semnalizare a defecţiunilor pe maşină. 

2. Recapitulare - traseul firelor pe maşină.   

3. Recapitulare - innodarea firelor rupte. 

4. Clasificarea defectelor în covor; cauze.  

5. Găsirea firului rupt    

6. Defecte tip “arc” în covor.   

7. Recapitulare - reglarea tensiunii firelor de urzeală de bază.   

8. Recapitulare - cilindrul trăgător al covorului. 

 
 
EVALUARE: 
1. Să fie capabil să stabilească motivul opririi maşinii în funcţie de culorea luminilor de 

semnalizare. 
2. Să fie capabil să găsească capătul firului rupt. 
3. Să fie capabil să înnoade capetele firului rupt, trecându-l corect pe traseu. 
4. Să fie capabil să remedieze apariţia de bucle pe reversul covorului superior. 
5. Să fie capabil să găsească ruperile dintre cocleţi şi spată. 
6. Să fie capabil să caute firele rupte. 
7. Să fie capabil să verifice legarea corectă a bătăturilor la marginile covorului. 
8. Să fie capabil să identifice reliefările regionale sau totale din covor. 
9. Să fie capabil să verifice tensiunea firelor de urzeală de bază şi să o modifice 

corespunzător. 
10. Să fie capabil să verifice cilindrii trăgători ai covorului şi să îi cureţe de corpuri străine, cum 

ar fi capete de fir etc. 



FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: MOTIVE ALE OPRIRII MAŞINII DIN CAUZA BĂTĂTURII 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut covoare, fire de bătătură, regulator al tensiunii în 
bătătură, gidaje bătătură, ghidaje, foarfeci. 

METODE ȘI TEHNICI 
DE PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: 
ilustrare, expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, 

discuții, invățare prin exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie 

capabil să determine motivele opririi maşinii cauzate de bobinele cu 
bătătură şi regulatorului de bătătură, prin verificarea tensiunii 
bătăturii şi a regulatorului în manieră corectă. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să remedieze funcţionarea necorespunzătoare a regulatorului 

de ţesătură. 
2. Să verifice bobinele cu bătătură. 
3. Să remedieze ruperile în bătătură în timpul acţionării manuale a 

maşinii. 
 

CONŢINUT: 

1. Disfuncionalităţi afişate pe ecranul maşinii. 

2. Tensiunea în bătătură.   

3. Disfuncţionalităţi ale regulatorului de bătătură. 

4. Unităţile regulatorului de bătătură. 

5. Reglarea tensiunii bătăturii     

6. Recapitulare - Acţionarea manuală a maşinii. 

7. Căutarea firului pe traseul bătăturii 

8. Moduri de extragere a firelor inserate pe jumătate. 

9. Strucutra şi tipuri de ghidaje, foarfeci şi ghidaje ale bătăturii localizate la intrarea în rost. 

 
EVALUARE: 
 

1. Să fie capabil să înţeleagă corect alarmele luminoase ale maşinii şi să recunoască pe 
cel referitor la bobina cu bătătură 

2. Să fie capabil să verifice intrarea regulatorului de bătătură.  
3. Să fie capabil să remedieze ruperile în bătătură. 
4. Să fie capabil să treacă firul prin conducătorii din cabina cu rastelul firelor de bătătură.  
5. Să fie capabil să localizeze capătul bătăturii în canalul regulatorului şi să apese butonul 

pentru aspirarea automată.    
6. Să fie capabil să remedieze tensionarea firului la intrarea in regulator.    
7. Să fie capabil să verifice tensiunea în bătătură.   
8. Să fie capabil să elimine cauzele tensionării pea mari a firului.  
9. Să fie capabil să să observe locul ruperii bătăturii în timp ce acţionează manual maşina.   
10. Să fie capabil să îndepărteze toate bătăturile din foarfeci şi să le plaseze pe ghidajul 

bătăturii.  
11. Să fie capabil să să acţioneze manual maşina până la pătrunderea în rost a graiferului.    
12. Să fie capabil să pună maşina în funcţiune în regim normal de lucru.
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FIȘĂ INFORMAȚII MODUL 

DOMENIU: MAȘINĂ DE ȚESUT COVOARE 

OCUPAȚIE/ 
POST DE LUCRU: 

OPERATOR MAȘINĂ DE ȚESUT 

MODUL: DEFECTE CAUZATE DE ŢESEREA BĂTĂTURII (INTERVENŢII) 
DURATA: 40/32 

PRECONDIȚIONĂRI: - 

PRECIZĂRI: Maşină de ţesut covoare şi panou de comandă, mişcarea spatei, fir de bătătură. 

METODE ȘI TEHNICI DE 
PREDARE: 

Pentru acest capitol, se pot utiliza următoarele tehnici de predare: ilustrare, 

expunere orală, intrebare/raspuns, lucrul in echipă, discuții, invățare prin 

exerciții practice etc. 
OBIECTIV GENERAL: Daca sunt asigurate condiţiile necesare, cursantul trebuie sa fie capabil să 

identifice şi să elimine defectele covorului în timpul căutării rostului correct, cu 
respectarea armonizării funcţionării părţilor maşinii. 

OBIECTIVE: 
 

Cursantul trebuie să fie capabil: 
1. Să remedieze defectele de îndesare a bătăturii. 
2. Să găsească şi să corecteze erorile de îndesare a bătăturii. 

 

CONŢINUT: 

1. Moduri de scoatere şi corectare a bătăurilor inserate greşit. 
2. Erori care pot fi remediate pe maşină. 
3. Gura ţesăturii şi reglarea poziţiei acesteia.    
4. Striuri de spată apărute în covor.  
5. Corelarea funcţionării mecanismelor de îndesare a bătăturii şi de formare a rostului. 
6. Reglarea de la panoul maşinii a corelării funcţionării mecanismelor.  
 
EVALUARE: 

 
1. Să fie capabil să remedieze defectele de îndesare a bătăturii. 
2. Să fie capabil să decidă dacă eroarea poate fi corectată sau nu cu respectarea fişei postului. 
3. Să fie capabil să îndepărteze bătătura inserată în ultimul rost format. 
4. Să fie capabil să plaseze bătătura în graifer.    
5. Să fie capabil să reglee poziţia gurii ţesăturii până când se observă că ţeserea covorului revine la 

normal.    
6. Să fie capabil să remedieze defectele generate de îndesarea necorespunzătoare a bătăturii. 
7. Să fie capabil să selecteze butoanele care determină căutarea bătăturii în rost şi măresc viteza pentu a 

corecta defectul generat de inserarea greşită. 
8. Să fie capabil să remedieze eşecul sincronizării afişat pe panoul de comandă, prin introducerea parolei 

de acces.  
9. Să fie capabil să poziţioneze cursorul pe bătătura corespunzătoare din desen, după găsirea rostului 

corect. 
 
 

 

 


