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REZUMAT 

Multe organizaţii caută posibilităţi de îmbunătăţire a înţelegerii şi activităţii angajaţilor lor, de 
eficientizare a performanţei. 
Folosirea mijloacelor informatice poate oferi un suport util, capabil să ofere datele esenţiale, 
specializate privind produsele şi procesele din industria textilă 
Pe de altă parte, utilizarea mijloacelor audio-vizuale, a fotografiilor, a graficelor multimedia 
contribuie la creşterea atractivităţii mijloacelor de informare şi instruire.  
În această direcţie, se prezintă preocupările INCDTP privind standardizarea şi dezvoltarea unui 
curs on-line de instruire în domeniul identificării defectelor produselor textile(SKILLTEX). 
Prin aceasta se doreşte rezolvarea unor probleme actuale legate de calitatea textilelor, de 
administrarea eficientă a potenţialului creator şi a competenţelor angajaţilor unei organizaţii, cu 
impact important asupra evoluţiei organizaţiei pe piaţă. 
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Abstract 

Many companies seek ways to improve employees’ understanding and activity, to have a better 
performance. 
Use of the information technology is an useful support, able to provide essential, specific data for 
products and processes in textile industry. 
On the other hand, the photographic illustration and the use of images, multimedia graphics will 
be essential for the increasing attractiveness of information and training.  
We present our initiatives for standardization and developing an on-line training course for better 
identification of the industrial textile defects (SKILLTEX). 
By this, we want to solve actual problems referring to the textiles quality, efficient management of 
the creative potential and the personnel skills of an organization, that have a significant impact  
for organization’s evolution on the market. 
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1. INTRODUCERE 

Apariţia internetului a stimulat dezvoltarea unor noi metode de răspândire a informaţiei şi de 
predare. Informaţiile şi cursurile de predare au devenit accesibile peste tot, la orice oră şi oricărui 
om, în multe cazuri chiar gratis. Pe internet au apărut enciclopedii şi ale spaţii de documente în 
care resposabilitatea pentru calitate şi actualizare nu mai aparţine editorului ci utilizatorilor, ceea 
ce conduce după caz la o creştere a încrederii şi a actualizării datelor. 

O mare cantitate de informaţii este disponibilă gratis, inclusiv pentru scopul învăţării. 

Este o nevoie mare de informaţii şi este în creştere piaţa pentru surse de informaţii specifice(legi, 
patente). Consumatorii comerciali sunt dispuşi să plătească pentru aceste informaţii şi sunt de 



asemenea pregătiţi pentru educare şi învăţare. În societatea modernă în care timpul este o 
resursă valoroasă, este important ca o instruire să fie: 

 de calitate 
 adaptată utilizatorului  
 just in time 

 

Stimulaţi de necesitatea de a rămâne pe piaţa forţei de muncă, angajaţii solicită compania chiar 
pentru plătirea de cursuri în afara orelor de muncă. Această tendinţă subliniază că învăţarea pe 
tot timpul vieţii este nu numai responsabilitatea societăţii ci şi a individului, tendinţă de asemenea 
susţinută de dezvoltarea tehnologică care permite instruirea în forme foarte personalizate.  

Dezvoltarea de forme de învăţare personalizate a stimulat pe furnizorii de informaţie şi de 
instruire astfel că este posibil acum să selectezi furnizorul de instruire care corespunde cerinţelor 
indiferent de locaţia pe glob. 

2. E-LEARNING 

E-learning este definit în Europa ca o învăţare la distanţă, care foloseşte o anumită tehnologie 
flexibilă, tehnologia informaţei, care poate fi combinată cu învăţarea clasică şi se bazează pe 
existenţa unei reţele. 

Există mai multe teorii privind învăţarea: 

 abordarea instructivistă prin care învăţarea este concepută ca rezultatul predării(învăţarea 
la distanţă); 

 abordarea fenomenologică în care, de obicei, numai structurile simple şi de rutină se pot 
preda prin e-learning iar structurile complexe prin comunicare faţă-în-faţă;  

 abordarea prin teoria activităţii (prin participare la acţiuni) concepe învăţarea ca rezultatul 
activităţii individuale şi colective a cursanţilor. Se vorbeşte de învăţare colaborativă, 
comunităţi de practică, clase virtuale; 

 abordarea constructivistă, în care educarea este legatura structurală dintre 2 activităţi 
diferite, de ex. predarea(ca forma specializată de comunicare) şi învăţarea(ca activitate 
individuală sau de grup). 

 De-a lungul timpului modul de învăţare s-a schimbat. Dacă la început era esenţial pentru om „să 
faci” astăzi trebuie să „să faci prin învăţare şi să dezvolţi” cunoştinţele acumulate într-un anumit 
domeniu. 

Principalele obiective ale activităţii de e-learning sunt: 

 focusarea pe cursant funcţie de care se alege tehnologia, metoda de distribuire, suportul 
media. 

Se doreşte ca învăţarea să fie plăcută, în special pentru grupurile ţintă care nu au obiceiul de a 
învăţa. Dacă este plăcută  şi dacă se furnizează informaţiile şi deprinderile importante este mai 
uşor să fie motivaţi chiar şi aceia care au avut experienţe şcolare negative în tinereţea lor. 
Metodele de distribuire depind de nevoile cursanţilor: 

- locul unde se găseşte cursantul( de ex. acasă ar avea acces la internet); 
- costurile implicate; 
- cât de accesibil este cursul pentru folosire; 
- să dea ceva care să le schimbe viaţa. 
 Tehnologii si metodologii 



 Rolul şi competenţa instructorului 
 

3. E-LEARNING, INSTRUMENT PENTRU SECTORUL TEXTIL 

Datorită globalizării industriei textile, s-a accentuat rolul de industrie creativă al industriei 
textile europene. Acesta înseamnă controlul procesului de producţie incluzând aspectele 
relevante pentru calitate şi o atenţie mărită faţă de impactul social şi economic al industriei 
textile. 

Proiectul SkillTex  - “eLearning programme for Skills Development in Textile Defects Analysis”, 
finanţat de programul European Leonardo da Vinci a fost iniţiat din necesitatea stringentă a 
promovării unor instruiri specializate pe domeniul textil. 

Partenerii la acest proiect sunt: 

CITEVE – coordonator, Portugalia 
Cittá Studi – Italia 
IAT, Institutul de Materiale Textile – Polonia 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Textile Pielărie – România 
INOTEX – Republica Cehă 
STPKC, Swedish TelePedagogic Knowledge Center – Suedia 
Textile Centre of Excellence – Marea Britanie 

Proiectul SkillTex cuprinde rezultatele a trei proiecte europene pentru sectorul de textile şi 
îmbrăcăminte, respectiv SMADETEX (coordonat de CITEVE – Portugalia), FIBRIN şi QUALITEX 
(coordonate de INCDTP – Romania) pentru crearea unui curs de e-learning care să integreze 
cunoştinţele dobândite prin desfăşurarea acestor proiecte. 

Produsul final al proiectului Skilltex este un curs de e-learning privind dezvoltarea cunoştinţelor 
despre defectele textile, care va fi disponibil în 6 limbi.  

Principalele etape în dezvoltarea acestui proiect sunt: 

- Proiectarea structurii şi conţinutului sistemului de e-learning cu contribuţia tuturor 
partenerilor; 

- Elaborarea programului de soft pentru � e-learning �; 
- Testarea şi evaluarea de către parteneri a sistemului, prin activităţi de instruire pilot; 
- Corectarea şi îmbunătăţirea instrumentului dezvoltat. 

Abordarea  pedagogică propune construcţia cunoştinţelor prin interacţiune cu informaţia 
primită. Sistemul e-learning favorizează formarea cunoştinţelor teoretice. Împreună cu 
vizualizarea proceselor textile, care pot fi foarte rapide sau de durată, cu reprezentările 
sintetice, cu implicările multisenzoriale se obţine un proces de învăţare mai durabil care 
permite cursantului acumularea de cunoştinţe şi experienţă. 

Ca metode şi strategii de învăţare se propune: 

- Studiul individual utilizând aplicaţiile propuse de instituţiile implicate în proiect; 
- Individualizarea procesului de învăţare privind nivelul de complexitate şi ritmul de 

învăţare; 
- Utilizarea facilităţilor programelor de software pentru organizarea sistematică şi interactivă 

a conţinutului, 
- Utilizarea complementară a tutoriatului informatic cu cel faţă în faţă; 
- Evaluarea periodică a cunoştinţelor. 

 



Conţinutul cursului cuprinde noţiuni fundamentale despre tehnologiile de: 

 Ţesere şi 
 finisare (pregătire, vopsire, finisare)  

 
Pentru aceste procese se definesc  şi se caracterizează defecte de ţesere, de vopsire, de finisare 
chimică, de finisare mecanică, specificându-se cauza apariţiei defectului, nivelul de severitate pe 
o scară arbitrară convenită de parteneri, recomandările privind modul de rezolvare al defectului şi 
exemple, imagini ale defectului. 

Obiectivul principal constă în producerea unui suport de învăţare de înaltă calitate de către o 
reţea europeană de institute, care să asigure un acces deschis la resurse educaţionale 
perfecţionate. 
Se urmăreşte: 

 îmbogăţirea cunoştinţelor esenţiale despre defectele produselor textile în diferitele etape 
ale procesului tehnologic şi despre măsurile preventive necesare a fi implementate; 

 creşterea capabilităţilor operatorilor pentru asigurarea unei inserţii profesionale eficiente şi 
stimularea lor printr-un proces de învăţare continuă; 

 implementarea unei scheme de învăţare inovative pentru a sprijini studiul individual 
utilizând aplicaţii în realitate virtuală pentru o mai bună pregătire pe domeniul textil; 

 îmbunătăţirea performanţelor de învăţare; 
 îmbunătăţirea activităţii de predare prin utilizarea de materiale didactice specifice e-

learning; 
 utilizarea în comun a resurselor existente în cadrul parteneriatului, pentru a obţine o 

calificare compatibilă a cursanţilor în domeniul textil; 
 crearea unei legături apropiate între institute şi întreprinderi industriale la nivel local sau 

regional; 
 promovarea îmbunătăţirii calităţii produselor şi creşterea competitivităţii companiilor; 

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul cuprinde studenţi în ingineria textilă şi tehnicieni care 
pentru a se constitui în forţă de muncă europeană şi a promova industria textilă trebuie să – şi 
însuşească  cunoştinţele importante şi necesare şi să ajungă la un profil multilateral de cunoştinţe 
prin folosirea de metode simple şi procese rapide. Grupul ţintă poate include şi persoane aflate în 
proces de recalificare. 

4. STANDARDIZAREA ÎN DOMENIUL TEXTIL 

Standardizarea reprezintă o cooperare voluntară între părţi interesate pentru elaborarea unei 
specificaţii pe bază de consens. Se asigură: 

 interoperabilitatea produselor; 
  consens asupra metodelor de testare; 
 consens asupra cerinţelor de securitate, sănătate, performanţă de mediu, cu 

minimalizarea riscurilor acestor activităţi. 
Folosirea standardelor europene şi internaţionale implică facilitarea tranzacţiile comerciale dar şi 
luarea în considerare a unor costuri necesare pentru aplicarea lor în procesul de producţie.  

Standardele reflectă starea actuală a tehnologiilor de aceea costituie o sursă de informaţii viabile 
pentru procesele de instruire.  

Suplimentar standardele sunt implicate de reglementările legislative naţionale şi internaţionale. 

Astfel de reglementări pentru sectorul textil sunt cele prezentate în tabelul nr.1. 



Tabel 1 – Reglementări pentru sectorul textil 

Directiva Europeană Reglementare 
legislativă 

românească 

Denumire 

96/74/CE  Denumirea textilelor HG nr.  527/ 2007  
Mon. Of. PI nr.426,  
26.06.07 

HG privind denumirea, marcarea 
compoziţiei fibroase şi etichetarea 
produselor textile 

96/73/CE Metode pentru analiza 
cantitativă a amestecurilor  
binare de fire 

HG nr. 295/ 2008 
Mon. Of. PI nr. 
254,  01.04.08 

Hotărâre de Guvern privind analiza 
cantitativă a amestecurilor binare 
de fibre textile 
Standarde ISO 1833 

73/44/CE Metode pentru analiza 
cantitativă a amestecurilor  
binare de fire 

HG nr. 296 / 2008  
 Mon. Of. PI nr. 
256,  01.04.08 

Hotărâre de Guvern privind analiza 
cantitativă a amestecurilor  ternare 
de fibre textile 
Standarde ISO 1833 

 

Introducerea pe piaţă a produselor textile mai este reglementată de:  
 legislaţia pentru produse periculoase 

Hotărârea Guvernamentală HG 932/2004 pentru modificarea şi completarea HG 347/2003 
privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate 
chimice periculoase( Directiva CE 61/2002) 
care menţionează în anexa 1 ca standarde obligatorii de aplicare: 

- SR EN 14362-1:2004, Materiale textile. Metode de determinare a anumitor amine 
aromatice derivate din coloranţii azoici. Partea 1: Detectarea utilizării anumitor coloranţi 
azoici accesibili fără extracţie. 

- SR EN 14362-2:2004, Materiale textile. Metode de determinare a anumitor amine 
aromatice derivate din coloranţii azoici. Partea 2: Detectarea utilizării anumitor coloranţi 
azoici accesibili, prin extracţia din fibre. 

 legislaţia pentru ecoetichetarea produselor textile  
HG nr. 177 /2004 Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei 
ecologice pentru grupul de produse textile, (Decizia Comisiei 2002/371/CE )(Mon. Of. 
PI , nr.195, 12.02.2004)   

care face referire la mai multe standard dintre care menţionăm, spre exemplificare: 
- SR EN ISO 14184-1:2002,   Materiale textile. Determinarea formaldehidei Partea 1: 

Formaldehida liberă şi hidrolizată (metoda de extracţie în apa), 
- SR EN ISO 14184-2:2002,   Materiale textile. Determinarea formaldehidei. Partea 2: 

Formaldehida degajată (metoda prin absorbţie)  
- Standarde pentru determinarea modificărilor dimensionale la spălare şi uscare   
- Standarde pentru determinarea rezistenţei vopsirilor.  
 

5. CONCLUZII 

Prin dezvoltarea cursului de e-learning de dezvoltare a cunoştinţelor despre defectele textile se 
oferă informaţii esenţiale, specializate privind produsele şi procesele din industria textilă şi 
modalităţi de identificare rapidă a defectelor. 



Promovarea cursului are ca principali beneficiari agenţii economici din sectorul de textile şi 
îmbrăcăminte: companii şi angajaţi, studenţi şi cadre universitare, centre de cercetare, 
producători de utilaje şi produse chimice, etc. 

S-au identificat următoarele direcţii de dezvoltare: 

 În întreprinderi, prin instruirea operatorilor şi cunoaşterea cauzelor posibilelor defecte, se 
contribuie la scăderea numărului de defecte ca şi la asigurarea calităţii şi prin urmare 
creşterea competitivităţii produselor şi companiilor; 

 În universităţi şi colegii tehnice,  acest program de dezvoltare de capabilităţilor oferă 
avantaje evidente în specializarea studenţilor; 

 La producătorii de utilaje tehnologice, datorită faptului că se promovează o mai bună 
înţelegere a problemelor legate de procesele textile, tehnicienii din departamentele 
comerciale vor fi în mai mare măsură pregătiţi să îndrume şi/sau să ofere un suport tehnic 
pentru clienţii lor. 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii promovează înalta performanţă şi inovarea, coeziunea socială şi 
respectul faţă de alte culturi. 

 

 

 

 

 

 


