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I. Preliminarii 
 

Multitudinea de utilaje şi tehnologii specifice, decurgând din preocupările permanente ale 

constructorilor de utilaj, dar şi din diversificarea continuă a materiilor prime, impun o 

informare la zi , dar şi o selectare a informaţiilor, astfel încât acestea să răspundă, atât 

cerinţelor de formare a viitorilor specialişti, cât şi a celor care doresc să se informeze sau să-şi 

completeze pregătirea de specialitate. 

 

Unitatea de curs ,,Utilaje în industria de confecţii" are ca scop să contribui la formarea 

capacităților elevilor specialității 72330 Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din 

ţesături, de a formula şi rezolva problemele de bază, determinate de particularităţile 

constructiv – funcţionale ale maşinilor de cusut din cadrul întreprinderilor industriale. 

 

Unitatea de curs are drept scop acumularea şi dezvoltarea capacităţilor cognitive şi chiar de 

execuţie din domeniul pregătirii materialelor pentru croire, al croirii şi confecţionării 

semifabricatelor până la transformarea lor în produse finite, precum şi a utilajelor pentru 

prelucrarea umidotermică interoperaţională şi finală. 

 

Curriculumul   ,,Utilaje în industria de confecţii” prevede studierea particularităţilor maşinilor 

de cusut, criteriile de clasificare, procesul de coasere pe diferite tipuri de maşini, diferenţiate, 

atât în funcţie de structura cusăturii realizate, cât şi de particularităţile constructiv – 

funcţionale. 

 

Sarcina unităţii de curs este pregătirea specialiştilor în industria confecţiilor, care ar poseda 

cunoştinţe temeinice cu privire la identificarea utilajului specific   fiecărei secţii de producere 

din cadrul întreprinderilor industriale, selectarea utilajului în corespundere cu operaţia 

realizată şi materia primă pentru produsul care urmează a fi prelucrat, selectarea dispozitivelor 

valorificatoare necesare pentru realizarea unor operaţii tehnologice. 

 

Unitatea de curs ,,Utilaje în industria de confecţii" face parte   din   componenta la libera 

alegere care se studiază în colegiu în anul I de studii, semestrul I, la specialitatea ,,Modelarea, 

proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături. Conform planului de învățământ pentru 

unitatea de curs sunt alocate 60 de ore, acumulându-se 2 credite şi se finalizează cu examen. 

 
 

II. Motivaţia, utilitatea unităţii de curs pentru dezvoltarea profesională 
 

Unitatea de curs ,,Utilaje în industria de confecţii”, contribuie la formarea capacităţilor şi 

atitudinilor în privinţa proiectării întreprinderii de fabricaţie cu specificare directă, contribuie la  

formarea capacităţilor organizatorice ale lansării şi producerii confecţiilor. 

 

Înzestrarea întreprinderilor cu utilaj nou, necesită ca viitorii specialişti să posede cunoştinţe şi 

deprinderi practice cu privire la alegerea utilajului în dependenţă de operaţia realizată, 

funcţionarea şi reglarea utilajului utilizat în procesul de producţie a confecţiilor. 

 

Astfel, temele abordate în cadrul unităţii de curs vor contribui la formarea şi dezvoltarea 

competenţelor profesionale ale viitorilor tehnicieni în industria de confecţii de a cunoaşte 

utilajul industrial utilizat în cadrul întreprinderilor industriale, în corespundere cu procesul 

tehnologic de prelucrare a unui produs vestimentar. 
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Studiind unitatea de curs, viitorii specialişti vor însuşi perspectivele de dezvoltare a 

tehnologiilor şi particularităţile aplicării acestora în activitatea întreprinderii, vor urmări 

tendinţele în dezvoltarea utilajului pentru confecţii, principiile de funcţionare, particularităţile 

tehnice şi constructive ale acestora. 

 

Unitatea de curs ,,Utilaje în industria de confecţii” oferă posibilitatea însuşirii de către elevi a 

aspectelor specifice sectoarelor industriei uşoare, care să contribuie la acomodarea rapidă a 

acestora la cerinţele practicii din întreprinderile industriale şi la temeinice aprofundări a 

problemelor de la alte discipline de specialitate. 

 
 

III. Competențele profesionale specifice unităţii de curs 
 

Competențe profesionale generală: 

CP 6. Gestionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice pentru producerea confecţiilor din 

ţesături 

CP 7. Aplicarea normelor de SSM în procesul de fabricaţie a produselor vestimentare. 

Competenţe specifice unităţii de curs: 

CS1. Selectarea utilajului tehnologic conform secţiilor de producere şi operaţia tehnologică 

realizată. 

CS2. Explicarea modului de funcționare a părţilor componente a utilajelor şi echipamentelor 

tehnologice utilizate în industria de confecţii. 

CS3. Selectarea chipamentelor necesare pentru etapele procesului de confecţionare a 

produselor vestimentare. 

CS4. Gestionarea utilajelor şi instalaţiilor tehnologice. 

CS5. Aplicarea regimurilor de lucru pentru utilaje, echipamente tehnologice racordate la 

cerinţele tehnice de calitate a lucrărilor executate. 

CS5. Aplicarea metodelor contemporane de exploatare a utilajelor şi mijloacelor de dotare  

tehnologică, de automatizare a proceselor de producţie la confecţionarea produselor 

vestimentare. 

CS6. Respectarea tehnicii securităţii în procesul exploatării utilajelor şi a dispozitivelor micii 

mecanizări. 

 
 

IV. Administrarea unităţii de curs 
 

Modul de administrare a modulului va fi redat în formă de tabel. 
 

 

 
Semestrul 

Numărul de ore  

Modalitatea 
de evaluare 

 

Numărul de 
credite 

 
Total 

Contact direct 
 

Lucrul 
individual Prelegeri Practice/Seminar 

II 60 14 16 30 Examen 2 
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V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1. Caracteristica generală a întreprinderilor de confecţii şi a utilajului secţiei de 

pregătire şi croire 

 
UC1. Identificarea/Selectarea 

utilajului tehnologic conform 

secţiilor de producere şi operaţia 

tehnologică realizată. 

 

UC2. Selectarea utilajului şi 

echipamentelor necesare pentru 

etapele procesului de 

confecţionare a produselor 

vestimentare. 

1.1 Întroducere. Caracteristica întreprinderilor 

de confecţiişi a utilajului din cadrul acestor 

întreprinderi 

Sarcina industriei uşoare. 

Clasificarea utilajului tehnologic din cadrul 

întreprinderilor industriale. 

 
1.2 Înmagazinarea şi recepţia materialelor. 

Utilajul utilizat. 

Condiţiile de înmagazinare şi păstrare a 

materialelor textile. 

Recepţia cantitativă. 

Recepţia calitativă. 

Caracteristica utilajului pentru recepţia 

materialelor textile. 
 

1.3 Şpănuirea şi croirea materialelor 

Caracteristica utilajului şi a dispozitivelor utilizate 

pentru operaţia de şpănuire. 

Caracteristica utilajului pentru secţionarea 

şpanului şi croirea reperelor. 

Caracteristica instalaţiilor automate de croit. 

2. Utilajul secţiei de cusut 

 
UC3. Identificarea/Selectarea 

utilajului tehnologic conform 

secţiilor de producere şi operaţia 

tehnologică realizată. 

 

UC4. Explicarea modului de 

funcţionare a părţilor 

componente a utilajelor şi 

echipamentelor tehnologice 

utilizate în industria de confecţii. 

 

UC5. Selectarea utilajului şi 

echipamentelor necesare pentru 

2.1 Clasificarea maşinilor de cusut. Organele şi 

mecanismele specifice maşinilor de cusut 

Clasificarea maşinilor de cusut conform 

cusăturilor realizate. 

Clasificarea maşinilor de cusut după gradul de 

automatizare. 

Clasificarea maşinilor de cusut după destinaţie. 

Caracteristica organelor lucrătoare şi a 

mecanismelor funcţionale la maşinile de cusut.2.2 

Caracteristica tehnico –tehnologică a maşinilor 

ce realizează cusătura tighel 

Caracteristica cusăturilor tighel. 

Caracteristica tehnică şi principiul de funcţionare 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

etapele procesului de 

confecţionare a produselor 

vestimentare. 
 

UC6. Gestionarea utilajelor şi 

instalaţiilor tehnologice. 

 

UC7. Aplicarea regimurilor de lucru 

pentru utilaje, echipamente 

tehnologice racordate la 

cerinţele tehnice de calitate a 

lucrărilor executate. 

 

UC8. Aplicarea metodelor 

contemporane de exploatare a 

utilajelor şi mijloacelor de dotare 

tehnologică, de automatizare a 

proceselor de producţie la 

confecţionarea produselor 

vestimentare. 
 

UC9.   Respectarea tehnicii securităţii 

în procesul exploatării utilajelor 

şi a dispozitivelor micii 

mecanizări. 

a maşinii simple de cusut. 

Fazele de formare a cusăturii tighel. 

 
2.3 Dispozitivele micii mecanizări 

Clasificarea dispozitivelor valorificatoare. 

Caracteristica dispozitivelor micii mecanizări. 

 
2.4 Caracteristica tehnico – tehnologică a 

maşinilor de cusut în lanţ cu un fir şi cu două fire 

de aţă. 

Caracteristica cusăturilor în lanţ. 

Caracteristica tehnică şi principiul de funcţionare 

a maşinilor de cusut în lanţ cu un fir sau două fire 

de aţă. 

Fazele de formare a cusăturii în lanţ. 
 

2.5 Caracteristica tehnico – tehnologică a 

maşinilor de surfilat Triplok. 

Caracteristica cusăturilor de surfilat. 

Particularitățile constructive şi principiul de 

funcţionare a maşinilor de surfilat Triplok. 

Fazele de formare a cusăturii în lanţ. 

 
2.6 Particularităţi constructive şi principiul de 

funcţionare a semiautomatelor pentru 

festonarea butonierelor şi a semiautomatelor 

pentru coaserea nasturilor. 

Caracteristica semiautomatelor pentru 

festonarea butonierelor drepte. 

Caracteristica semiautomatelor pentru festonarea 

butonierelor cu cap rotund. 

Caracteristica tehnică şi principiul de funcţionare 

a semiautomatelor pentru coaserea nasturilor. 

3. Utilajul pentru tratamentul umidotermic interoperaţional şi final. 

 

UC10. Selectarea utilajului şi 

echipamentelor necesare pentru 

etapele procesului de 

confecţionare a produselor 

vestimentare 

 

UC11. Aplicarea regimurilor de lucru 

3.1 Caracteristica tehnico – tehnologică a 

utilajului pentru tratamentul umidotermic 

interoperaţional şi final 

Caracteristica tehnică a utilajului pentru 

tratamentul umidotermic. 

Principiul de funcţionare a utilajului pentru 

tratamentul umidotermic. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

pentru utilaje, echipamente 

tehnologice racordate la 

cerinţele tehnice de calitate a 

lucrărilor executate. 

 

UC12. Aplicarea metodelor 

contemporane de exploatare a 

utilajelor şi mijloacelor de dotare 

tehnologică, de automatizare a 

proceselor de producţie la 

confecţionarea produselor 

vestimentare. 

 

 
 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
 

Lista unităţilor de învăţare şi repartizarea orientativă a orelor va fi redată în formă de tabel. 
 

 

Nr. 
crt. 

 

 
Unități de învățare 

Numărul de ore 

 
Total 

Contact direct 
 

Lucrul 
individual Prelegeri Practică/Seminar 

1. Caracteristica generală a 
întreprinderilor de confecţii şi a 
utilajului secţiei de pregătire şi 
croire 

 
 

12 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

6 

2. Utilajul secţiei de cusut 36 8 10 18 

3. Utilajul pentru tratamentul 
umidotermic interoperaţional şi 
final. 

 
12 

 
2 

 
4 

 
6 

 TOTAL 60 14 16 30 

 
VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 
 

Materii pentru studiul individual 
 

Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Caracteristica generală a întreprinderilor de confecţii şi a utilajului secţiei de pregătire 
şi croire 

1.1 Clasificarea, construcţia şi 
principiul de funcţionare a utilajului 
automatizat de şpănuit şi croit 

 
Portofoliu 

 

Prezentarea 
portofoliului 

 
Săptămâna 2 
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Materii pentru studiul individual 
 

Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

2. Utilajul secţiei de cusut 

2.1 Particularităţile constructive şi 
caracteristica tehnico – tehnologică a 
maşinilor de cusut cu două ace, a 
maşinilor ce realizează cusături 
ascunse şi a maşinilor de cusut zig – 
zag. 

 
 
 

Referat 

 

 
Prezentarea 

referatului 

 
 
 

Săptămâna 2 

2.2 Studierea  particularităţilor 
constructiv – tehnologice a maşinilor 
de surfilat utilizate în cadrul 
întreprinderilor textile. 

 
 

Argumentare scrisă 

 
Prezentarea 
argumentării 

 
 

Săptămâna 4 

2.3Particularităţi constructive şi 
principiul de funcţionare a maşinii de 
introdus elastic 

 
Poster 

 

Prezentarea 

posterului 

 
Săptămâna 6 

2.4 Studierea tipurilor de 
semiautomate moderne pentru 
festonarea butonierelor şi coaserea 
nasturilor utilizate în cadrul 
întreprinderilor industriale. 

 

 
Prezentarea Power Point 

 
 

Derularea 
prezentării 

 

 
Săptămâna 8 

1. Utilajul pentru tratamentul umidotermic interoperaţional şi final 

3.1 Particularităţi constructive a 
meselor de călcat, a fierelor de 
călcat electrice şi cu aburi din cadrul 
întreprinderilor industriale. 

 
 

Portofoliu 

 
Prezentarea 
portofoliului 

 
 

Săptămâna 9 

3.2 Caracteristica tehnico – 
tehnologică a preselor de călcat 
moderne şi a manechinelor cu aburi 
din cadrul întreprinderilor industriale 
după destinaţie. 

 

 
Referat 

 
 

Prezentarea 
referatului 

 
 

Săptămâna 
11 

3.3 Utilajul şi dispozitivele pentru 
ambalarea, transportul, depozitarea, 
lotizarea şi expediţia produselor. 

 
Portofoliu 

 

Prezentarea 
portofoliului 

 

Săptămâna 
13 

 
 

VII. Lucrările practice recomandate 
 

1. Caracteristica şi principiul de funcţionare a utilajului pentru croirea materialelor. 

2. Particularităţi constructive şi principiul de funcţionare a maşinilor simple de cusut. 

3. Particularităţi constructive şi principiul de funcţionare a maşinilor de surfilat Triplok. 

4. Caracteristica şi principiul de funcţionare a maşinilor de cusut ascuns. 

5. Particularităţi constructive şi principiul de funcţionare a semiautomatelor pentru 

festonarea butonierelor 

6. Particularităţi constructive şi principiul de funcţionare a semiautomatelor pentru 

coaserea nasturilor. 
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7. Factori determinanţi ai procesului umidotermic. 

8. Particularități constructive şi principiul de funcţionare a meselor şi ferelor de călcat, 

preselor şi manechinelor cu aburi. 

 
 
 

VIII. Sugestii metodologice 
 

Sugestiile metodologice cuprind recomandări pentru proiectarea demersului didactic avînd 

rolul de a orienta cadrele didactice în utilizarea curriculumului pentru proiectarea şi realizarea  

activităţilor de predare - învăţare – evaluare în concordanţă cu specificul disciplinei. 

 

Strategiile didactice interactive promovează o învăţare activă , implică o colaborare susţinută 

între elevi care lucrează împreună pentru realizarea unor obiective prestabilite. Pentru a 

asigura dezvoltarea şi valorificarea resurselor lor cognitive, afective şi acţionale, pentru a-i 

instrumenta în vederea adaptării şi inserţiei optime în mediul socio – profesional, este 

esenţială construirea unor strategii didactice bazate pe acţiune, aplicare, cercetare şi 

experimentare. 

 

Strategiile de învăţare interactivă stimulează participarea elevilor la diferite acţiuni, 

socializându-i şi dezvoltând –le   competenţele cognitive complexe şi capacităţile de înţelegere 

şi autoevaluare a valorilor şi situaţiilor prin folosirea metodelor active. 

 

Interactive sunt metodele care contribuie la crearea unor situaţii de învăţare centrate pe 

disponibilitatea şi dorinţa de cooperare şi colaborare a elevilor, dorinţa de a-şi împărtăşi ideile, 

opiniile şi experienţele. 

 

Metodele recomandate pentru fiecare din unităţile de învăţare sunt prezentate în tabelul de 

mai jos. 
 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea de învăţare 
 

Metodele de învăţare recomandate 

 
 
 

 
1. 

 
 

Caracteristica generală a 

întreprinderilor de confecţii şi a 

utilajului secţiei de pregătire şi 

croire 

 Expunerea 

 Problematizarea 

 instruirea prin tehnicile video 

 Observaţia 

 Demonstrația imaginilor 

 Învăţarea prin descoperire 

 Studiul independent 

 
 
 

2. 

 
 
 

Utilajul secţiei de cusut 

 Explicaţia 

 Conversaţia euristică 

 Studiul de caz 

 Observaţia 

 Lucrări practice 

 Lectura cu manualul 
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 studiul independent 

  
 Prelegerea 

   Discuţia colectivă 

 

 
3. 

 

Utilajul pentru tratamentul 

umidotermic interoperaţional şi 

final 

 Instruirea prin tehnicile video 

 Lucrul cu manualul 

 Lucrări practice 

 Demonstraţia imaginilor 

   Instruirea programată 

   Studiul independent 

 

IX. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
 

Evaluarea reprezintă actul didactic care urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor 

dobândite, nivelul, performanţelor şi eficienţa acestora, oferind soluţii de perfecţionare a 

actului didactic. Evaluarea va implica utilizarea diverselor forme, metode şi tehnici. 

 

Planificarea evaluării competenţelor profesionale este un proces care ţine cont de: 

- evaluarea prin diverse metode de evaluare; 

- verificarea rezultatelor; 

- îmbunătăţirea rezultatelor. 
 

Evaluarea performanţelor elevilor – evidenţiază faptul că mulţi dintre elevi stăpânesc 

competenţele evaluate. 

 

Forma specifică de evaluare utilizată la disciplina dată este sub formă de examen oral. 
 

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor 

cognitive sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 

Produse pentru 
elaborare 

 

Criterii de evaluare a produselor 

Portofoliu  Completarea setului de lucrări. 

 Sistematizarea lucrărilor conform succesiunii logice a subiectelor. 

 Completarea cu imagini, scheme, diagrame corespunzătoare. 

 Corectitudinea întocmirii tabelului documentaţiei tehnice. 

 Respectarea termenilor de prezentare. 

Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei. 

 Adecvarea la conținutul surselor primare. 

 Coerența şi logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 
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Produse pentru 
elaborare 

 

Criterii de evaluare a produselor 

  Nivelul de erudiție 

 Modul de structurare a lucrării. 

 Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 

 Corespunderea modului de redactare cu cerinţele ghidului 

instituţiei. 

Argumentare scrisă  Corespunderea formulărilor temei. 

 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în corespundere cu 

tezele puse în discuţie. 

 Apelarea la propria experienţă în argumentarea tezelor puse în 

discuţie. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea normelor 

literare. 

Prezentare Power 
Point 

 Redarea esenţei subiectului în cauză. 

 Relevanţa elementelor grafice şi imaginilor utilizate. 

 Modul de amplasare elementelor grafice şi imaginilor în 

corespundere cu conţinutul teoretic. 

 Creativitatea şi originalitatea. 

 Corectitudinea reprezentării legăturilor (relaţiilor) dintre 

elementele grafice şi imagini şi conţinutul teoretic. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale elementelor 

grafice şi imaginilor. 

 

Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale este prezentată în tabelul 

de mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Investigaţie  Definirea şi înţelegerea problemei investigate. 

 Colectarea şi organizarea datelor obţinute. 

 Comentariul comparativ al surselor de documentare. 

 Descrierea observaţiilor. 

 Interpretarea personală a rezultatelor cercetării. 

 Realizarea de desene, scheme, diagrame, tabele. 

 Rezumarea celor constatate într-o concluzie 
exprimată succint şi raportată la ipoteza iniţială. 

 Modul de prezentare. 

2. Schemă descifrată a 
diverselor utilaje utilizate 
pentru prelucrarea 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat. 

 Corectitudinea ipotezei. 

 Utilizarea corectă a mijloacelor de exprimare. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

 produselor vestimentare.  Specificarea corectă a părţilor componente a 
utilajului. 

 Descrierea corectă a principiului de funcţionare a 
utilajului. 

 Aprecierea critică, judecata personală a elevului. 

 Argumentarea corectă a teoriilor analizate. 

3. Fişe de lucru ce includ 
selectarea utilajului 
specific secţiei de 
producere 

 Corectitudinea formulării sarcinii stabilite. 

 Corectitudinea selectării utilajului în corespundere cu 
secţia de producere şi operaţia ce urmează a fi 
realizată. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Creativitatea modului de structurare în fişă. 

 Corespunderea fişelor cu cerinţele tehnice. 

 Respectarea termenilor de elaborare. 

4. Fişa de observaţii  Relevanţa sarcinii studiate. 

 Corectitudinea datelor. 

 Completitudinea interpretării informaţiilor. 

 Respectarea termenilor de realizare . 

 Interpretarea rezultatelor. 

 Veridicitatea informaţiilor. 

 Capacitatea de analiză şi sinteză. 

 Originalitatea formulării şi a realizării. 

5. Utilaje, mecanisme şi 
dispozitive deservite 

 Calitatea deservirii. 

 Corespunderea cerinţelor tehnice. 

 Corespunderea cerinţelor ergonomice. 

 Promptitudinea deservirii. 

 Productivitatea. 

 
 

X. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

 
Pentru a realiza cu succes formarea competenţelor la viitorii specialişti în cadrul unităţii de curs 

,, Utilaje în industria de confecţii” trebuie de asigurat un mediu de învăţare autentic, relevant şi 

centrat pe elev. 

 
Sălile pentru realizarea prelegerilor la Utilaje în industria de confecţii trebuie să corespundă 

Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena instituțiilor de învățământ 

secundar profesional”. Orele pot fi realizate în cabinete de studiu a disciplinelor de 

specialitate, suprafața cabinetului trebuie să fie – în dependenţă de numărul de elevi. 

Cabinetul trebuie să dispună, atât de iluminare naturală directă, laterală, cât şi de iluminare 

artificială. În ce privește amenajarea încăperilor, cabinetul de discipline de specialitate trebuie 

să posede mese de lucru şi scaune în strictă dependenţă de numărul elevilor. 
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Cerințe față de sălile de curs 

Pentru orele teoretice  Tablă, proiector şi ecran pentru derularea prezentărilor 

 Planşe care permit ilustrarea materialului predat 

 Fişe şi scheme 

 Manuale 

Pentru orele de laborator  Fişe de lucru 

 Scheme 

 
 

XI. Resursele didactice recomandate elevilor 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Gheorghe Ciontea, Utilajul şi tehnologia 
meseriei, Editura didactică şi pedagogică, 
Bucureşti 2005 

bibliotecă 

profesor 

120 

1 

2. Gabriela Neagu, Simona Moisiu, Lucia 
Cibotariu, Utilajul şi tehnologia de profil, 
Editura economică PREUNIVERSITARIA, 
Bucureşti 2000 

 

bibliotecă 

profesor 

 
6 

1 

4. Viorica Papaghiuc, Procese şi maşini pentru 
coaserea materialelor textile, Editura 
Performantica , Iaşi 2003 

 
profesor 

 
1 

5. Viorica Papaghiuc, Procese şi maşini pentru 
pregătirea tehnicăa fabricaţiei şi croirea 
materialelor textile, Editura Gh. Asachi , Iaşi 
2000 

 
 

profesor 

 
 

1 

6. В.В ИСАЕВ ,,Оборудование швейных 

предприятий” , Москва, Легпромбытиздат 

2000 

 

bibliotecă 

profesor 

 
183 

1 

7. http://www.tex.tuiasi.ro internet  

8.  
http://qserver.utm.md 

 

internet 
 

9.  
https://ru.scribd.com 

 

internet 
 

 

http://www.tex.tuiasi.ro/
http://qserver.utm.md/
https://ru.scribd.com/
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