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I. Preliminarii 

  Cursul este orientat spre familiarizarea elevilor cu materialele tradiţionale pentru confecţiile 

din piele şi înlocuitori; studierea obţinerii pieilor, fiind materialul de bază în domeniu. 

Obiectivele cursului: 

• familiarizarea elevilor cu materialele tradiţionale în domeniu; 

• studierea obţinerii pieilor; 

• clasificarea şi caracterizarea sortimentelor de piei. 

  Modulul respectiv este structurat în zece unități de învățare și este destinat formării 

deprinderilor de identificare şi caracterizare a materialelor pentru confecţiile din piele şi 

înlocuitori. Pentru studierea modulului este necesară studierea prealabilă a următoarelor 

unități de curs: 

           F.01.O.012   Bazele tehnologiei  încălţămintei. 

           F.01.O.013   Anatomia şi biomecanica piciorului. 

Pe lângă unităţile fundamentale importanţă prezintă şi studierea prealabilă şi curentă a 

chimiei, fiind iniţială în studiul materialelor. Consolidarea studiului continuă cu următoarele 

unități de curs: 

           S.03.A.038   Studiul materialelor  textile. 

           S.05.A.042   Materiale pentru încălțăminte. 

Pentru o mai bună eficienţă, elevilor, se propune studierea paralelă cu unităţile de curs           

F.02.O.014   Tehnologii de croire şi F.02.O.015 Bazele proiectării încălţămintei. 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

  Modulul  Bazele studiului materialelor prezintă crearea unui cadru de învăţare apropiat de 

practica sistematică, de specificul domeniului şi orientat spre formarea competenţelor 

profesionale ale tehnicianului, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de lucru 

stabilite în calificarea profesională, precum: 

           -utilizează limbajul tehnologic în comunicarea profesională specifică domeniului 

industriei confecțiilor din piele și înlocuitori; 

          - aplică normativele și standardele în vigoare în domeniul industriei confecțiilor; 

          - utilizează SDV-le în domeniul industriei confecțiilor; 

           -identifică şi utilizează sortimentele de materiale. 

 

Procesul didactic va respecta continuitatea (urmează unităţile de curs Studiul materialelor  

textile, Materiale pentru încălțăminte) şi caracterul succesiv în abordarea conceptelor, prin 

valorificarea unor tehnici moderne de formare profesională  iniţială, inclusiv diverse simulări 

ale situaţiilor din viaţa cotidiană şi profesională. 

   Astfel, principalele valori şi atitudini ce va orienta procesul didactic constituie: 

 adaptare la  dinamica evoluţiei tehnologice; 

 manifestarea gândirii critice şi creative în domeniul tehnic; 

 conştientizarea importanţei standardizării în domeniul tehnic. 



 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

  Competenţele profesionale ale elevului evidenţiază capacitatea de a integra cunoştinţele 

teoretice cu deprinderile practice în realizarea activităţii profesionale şi a obţine performanțe 

descrise în calificarea profesională. Astfel, modulul Bazele studiului materialelor formează 

următoarele competențe profesionale specifice: 

CS1. Identificarea şi utilizarea termenilor specifici confecţiilor din piele şi înlocuitori. 

CS2. Identificarea şi utilizarea materialelor pentru confecţiile din piele şi înlocuitori . 

CS3. Identificarea și caracterizarea sortimentelor de piei. 

CS4. Utilizarea sortimentelor de piei. 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

II 60 20 10 30 Examen 2 

 
 

V. Unităţile de învăţare 
 

UC1. Unități de competență UC2. Unități de conținut 

1. Materiale pentru confecţii din piele şi înlocuitori 

UC3. Identificarea și argumentarea 
materialelor pentru confecţii din 
piele şi înlocuitori 

1. Piei naturale. Caracteristici de bază.  

2. Înlocuitori de piele. Caracteristici de bază. 

3. Materiale textile. Caracteristici de bază. 

4. Materiale auxiliare. Caracteristici de bază. 

2. Histologia pieilor animale 

UC4. Identificarea și argumentarea 
straturilor/substraturilor 
histologice. 

5. Structurarea pieii. 

6. Caracteristicile straturilor/substraturilor histologice. 

3. Compoziţia chimică a pieilor animale 

UC5. Argumentarea  compoziţiei 
chimice a pieilor animale. 

7. Apa în piele. 

8. Proteinele în piele. 

9. Substanţele grase în piele. 

10. Substanţele minerale în piele. 

4. Preindustrializarea pieilor crude 

UC4. Argumentarea  cruponării 
pieilor, zonelor topografice. 

11. Cruponarea pieii. 

12. Zonele topografice ale pieii. 

13. Direcţiile de alungire pe zone topografice. 



 

UC1. Unități de competență UC2. Unități de conținut 

5. Utilaje în tăbăcărie 

UC5      Identificarea și argumentarea 
utilajelor în tăbăcărie. 

14. Clasificarea utilajelor. 

15. Utilizarea utilajelor. 

6. Parametri  în tăbăcărie 

UC6.      Argumentarea  parametrilor  în 
tăbăcărie. 

16. Parametri  fizici în tăbăcărie. 

17. Parametri  chimici în tăbăcărie. 

7. Operaţii preliminare tăbăcirii pieilor 

UC7.    Clasificarea şi  argumentarea 
operaţiilor preliminare tăbăcirii pieilor. 

18. Clasificarea operaţiilor preliminare. 

19. Principiile executării operaţiilor preliminare. 

8. Tăbăcirea pieilor cu săruri bazice de crom 

UC8.      Argumentarea metodelor de 
tăbăcire a pieilor cu săruri bazice de 
crom. 

20. Metoda tăbăcirii într-o baie. 

21. Metoda tăbăcirii în două băi. 

22. Retăbăcirea pieilor. 

9. Finisarea pieilor tăbăcite cu săruri bazice de crom 

UC9.     Clasificarea şi  argumentarea 
operaţiilor de  finisare a pieilor tăbăcite 
cu săruri bazice de crom. 

23. Clasificarea operaţiilor de finisare. 

24. Principiile executării operaţiilor preliminare. 

10. Piei finite şi proprietăţile lor 

UC10.  Identificarea și argumentarea 
pieilor finite. 

 

25. Clasificarea pieilor finite. 

26. Proprietăţile pieilor finite/sortimente de piei.  

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. Materiale pentru confecţii din piele şi 
înlocuitori. 

4 2 - 2 

2.  Histologia pieilor animale. 6 4 - 2 

3. Compoziţia chimică a pieilor animale. 6 4 - 2 

4. Preindustrializarea pieilor crude. 10 2 4 4 

5. Utilaje în tăbăcărie. 6 2 - 4 



 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

6. Parametri  în tăbăcărie. 4 2 - 2 

7. Operaţii preliminare tăbăcirii pieilor. 4 - 2 2 

8. Tăbăcirea pieilor cu săruri bazice de 
crom. 

6 2 - 4 

9. Finisarea pieilor tăbăcite cu săruri bazice 
de crom. 

8 2 2 4 

10. Piei finite şi proprietăţile lor. 6 - 2 4 

 Total 60 20 10 30 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Materiale pentru confecţii din piele şi înlocuitori 

Piei naturale. Caracteristici de bază.  

Înlocuitori de piele. Caracteristici. 

Materiale textile. Caracteristici. 

Materiale auxiliare. Caracteristici. 

LI nr.1  

Poster  fA4.  

Prezentarea 
posterului 

Săptămâna 2 

2. Histologia pieilor animale 

Structurarea pieii. 

Caracteristicile straturilor/ 
substraturilor histologice. 

LI nr.2  

Poster  fA4.  

Prezentarea 
posterului 

Săptămâna 4 

3. Compoziţia chimică a pieilor animale 

Apa în piele. 

Proteinele în piele. 

Substanţele grase în piele. 

Substanţele minerale în piele. 

LI nr.3  

Schemă ” Compoziţia 
chimică a pieilor 
animale” fA4 

Prezentarea 
schemei 

Săptămâna 5 

 

4. Preindustrializarea pieilor crude 

Cruponarea pieii. 

Zonele topografice ale pieii. 

Direcţiile de alungire pe zone 
topografice. 

LI nr.2  

Poster  fA3.  

Prezentarea 
posterului 

Săptămâna 6 



 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

5. Utilaje în tăbăcărie 

Clasificarea utilajelor. 

Utilizarea utilajelor. 

LI nr.5  

Poster  fA3. 

Prezentarea 
posterului 

Săptămâna 8 

6. Parametri  în tăbăcărie 

Parametri  fizici în tăbăcărie. 

Parametri  chimici în tăbăcărie. 

LI nr.6  

Schemă ”Parametri  în 
tăbăcărie” fA4 

Prezentarea 
schemei 

Săptămâna 
10 

7. Operaţii preliminare tăbăcirii pieilor 

Clasificarea operaţiilor preliminare. 

Principiile executării operaţiilor 
preliminare. 

LI nr.7  

Schemă ” Operaţii 
preliminare tăbăcirii 
pieilor” fA4 

Prezentarea 
schemei 

Săptămâna 
10 

8. Tăbăcirea pieilor cu săruri bazice de crom 

Metoda tăbăcirii într-o baie. 

Metoda tăbăcirii în două băi. 

Retăbăcirea pieilor. 

LI nr.8  

Proiect în grup 

Comunicarea 
proiectului 

Săptămâna 
12 

9. Finisarea pieilor tăbăcite cu săruri bazice de crom 

Clasificarea operaţiilor de finisare. 

Principiile executării operaţiilor 
preliminare. 

LI nr.9  

Schemă ” Operaţii de 
finisare” fA4 

Prezentarea 
schemei 

Săptămâna 
12 

10. Piei finite şi proprietăţile lor 

Clasificarea pieilor finite. 

Proprietăţile pieilor finite/sortimente 
de piei. 

LI nr.10  

Poster  fA3/A2. 

Prezentarea 
posterului 

Săptămâna 
14 

VIII. Lucrările de laborator recomandate 

1. Zonele topografice ale pieii. Defectele pieilor brute. 

2.    Operaţii preliminare tăbăcirii pieilor. 

      3.    Finisarea pieilor tăbăcite cu săruri bazice de crom. 

    4.   Piei finite şi proprietăţile lor. 

IX. Sugestii metodologice 

Curriculumul disciplinar  Bazele studiului materialelor este un curs de iniţiere a elevilor în 

conceptele de bază al utilizării materialelor pentru confecţii din piele şi înlocuitori. Se  

urmărește formarea unei viziuni clare asupra proprietăţilor fizico-mecanice şi chimice a 

sortimentelor de piei. 



 

Activitățile de predare-învățare se recomandă a fi desfășurate într-o sală-laborator echipată cu 

materiale şi instrumente din domeniul confecţiilor din piele şi înlocuitori, calculator, tablă 

interactivă sau proiector, pentru îmbunătățirea instruirii interactive. Lecțiile practice și de 

laborator desfășurate în aceeaşi sală cu predare-învăţare, în care este necesar să existe 

numărul stațiilor de lucru egal cu numărul elevilor din clasă.  

Volumul conținuturilor materiei de studiu impun utilizarea de metode, mijloace și tehnici  în 

procesul de instruire. Pentru o mai bună orientare metodele de învățământ utilizate în 

procesul didactic pot fi clasificate astfel: 

− Jocuri de rol și simulare. 

− Studii și cercetare. 

− Tehnici pentru dezvoltarea gândirii critice. 

Metoda studiul de caz valorifică o situaţie reală care se analizează şi se rezolvă. În procesul de 

studiu apar situații când este necesar de a prezenta elevilor mulaje, prefabricate  sau  mostre. 

Avantajul metodei, constă în faptul că fiecare dintre elev îşi va aduce aportul la analiza mostrei, 

prefabricatului. În utilizarea acestei metode se conturează câteva etape:  

1) Selectarea şi prezentarea cazului. 

2) Prelucrarea şi conceptualizarea. 

3) Structurarea finală a studiului. 

Această metodă se recomandă pentru toate unităţile de învăţare, cu excepţia noțiunilor  

generale. 

Instruirea prin proiecte reprezintă o modalitate de instruire/autoinstruire graţie căreia elevii, 

efectuează o cercetare orientată spre obiective practice şi finalizată într-un produs ce poate fi 

un poster, o schemă complexă, , o prezentare, o culegere tematică-informaţională despre parţi 

componente. 

Această metodă se recomandă în cazul studierii unităţilor de învăţare: Operaţii preliminare 

tăbăcirii pieilor, Tăbăcirea pieilor cu săruri bazice de crom. 

Procesul de studiu la  Bazele studiului materialelor va deveni unul eficient dacă va fi  însoţit de 

Portofoliul activităţilor individuale al elevului. Se recomandă, ca de-a lungul cursului, elevii să 

menţină un portofoliu. În portofoliu, elevii colectează şi analizează materialele/produsele din 

toate unităţile de învăţare. Fiecare material va finaliza prin concluzii asupra învăţării prin 

activitate practică și individuală. Portofoliul trebuie să reflecte experienţele şi activităţile 

realizate de elev în cadrul orelor individuale pe tot parcursul semestrului. Portofoliul este o 

oportunitate pentru profesor, de a personaliza procesul de studiu şi de a colecta produsele 

activităţii individuale ale elevului, deoarece acestea reflectă interesele, abilităţile şi 

experienţele specifice de învăţare ale fiecărui elev. Produsele prezentate în portofoliu vor fi:  

poster „Materiale pentru confecţii din piele şi înlocuitori”(realizat individual); poster 

„Histologia pieilor animale” (realizat individual); schemă ” Compoziţia chimică a pieilor 

animale” fA4; poster „Preindustrializarea pieilor crude” (realizat individual); poster „Utilaje în 

tăbăcărie” (realizat individual);  Schemă ”Parametri  în tăbăcărie” fA4; Schemă ”Operaţii 

preliminare tăbăcirii pieilor” fA4; „Tăbăcirea pieilor cu săruri bazice de crom” (proiect în grup); 

Schemă ” Operaţii de finisare” fA4 (schema poate fi componenta proiectului de grup); poster 

„Piei finite şi proprietăţile lor” (realizat în grup).  



 

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

mai jos. 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţare 
Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

1.  Materiale pentru confecţii din piele 
şi înlocuitori. 

Expunerea. 

Conversația 
euristică. 

Demonstraţia. 

Demonstrația. 

Observația. 

Elaborarea 
posterului. 

 

2.   Histologia pieilor animale. Expunerea. 

Demonstrația. 

 

Asaltul de idei. 

Descoperirea. 

Problematizarea. 

Elaborarea 
posterului. 

 

3.  Compoziţia chimică a pieilor 
animale. 

Expunerea. 

Demonstrația. 

 

Descoperirea. 

Simularea. 

Problematizarea. 

Elaborarea 
schemei. 

 

4.  Preindustrializarea pieilor crude. Asaltul de idei. 

Descoperirea. 

Demonstrația. 

 

Descoperirea. 

Simularea. 

Problematizarea. 

Elaborarea 
posterului. 

 

5.  Utilaje în tăbăcărie. Expunerea. 

Demonstraţia. 

Demonstrația. 

Observația. 

 

Elaborarea 
posterului. 

 

6.  Parametri  în tăbăcărie. Expunerea. 

Conversația. 

Demonstraţia. 

Demonstrația. 

Observația. 

 

Elaborarea 
schemei. 

 

7.  Operaţii preliminare tăbăcirii 
pieilor. 

Expunerea. 

Conversația 
euristică. 

Demonstraţia. 

 

Descoperirea. 

Simularea. 

Problematizarea. 

Elaborarea 
schemei. 

 

8.  Tăbăcirea pieilor cu săruri bazice 
de crom. 

Expunerea. 

Conversația 
euristică. 

Demonstraţia. 

Demonstrația. 

Observația. 

 

Elaborarea 
proiectului. 

 

9.  Finisarea pieilor tăbăcite cu săruri 
bazice de crom. 

Expunerea. 

Conversația 
euristică. 

Demonstraţia. 

Demonstrația. 

Observația. 

 

Elaborare 
schemei. 

 

10.  Piei finite şi proprietăţile lor. Expunerea. 

Conversația 

Demonstrația. 

Observația. 

 

Elaborarea 
posterului. 

 



 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Activitățile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor şi obținerea unui feedback 

continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a procesului de învățare, stimularea 

autoevaluării şi a evaluării reciproce, evidențierea succeselor, implementarea evaluării 

selective sau individuale. 

Axarea procesului de învăţare-predare-evaluare pe competenţe presupune efectuarea 

evaluării pe parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi structurată în 

evaluări formative şi evaluări sumative (finale) ce țin de interpretarea creativă a informațiilor şi 

de capacitatea de a rezolva situațiile de problemă.  

Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările, cadrul didactic va 

aduce la cunoștința elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de 

notare) şi condițiile de realizare a fiecărei evaluări.  

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive 

sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Problemă rezolvată  Înțelegerea problemei. 

 Documentarea in vederea identificării informațiilor 
necesare in rezolvarea problemei. 

 Formularea și testarea ipotezelor. 

 Stabilirea strategiei rezolutive. 

2. Proiect elaborat  Validitatea proiectului - gradul în care acesta acoperă 
unitar și coerent, logic și argumentat tema propusă. 

 Completitudinea proiectului - felul în care au fost 
evidențiate conexiunile și perspectivele 
interdisciplinare ale temei, competențele și abilitățile 
de ordin teoretic și practic și maniera în care acestea 
servesc conținutului științific. 

 Elaborarea și structura proiectului - acuratețea, 
rigoarea si coerenta demersului științific, logica și 
argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor. 

 Calitatea materialului folosit in realizarea proiectului, 
bogăția și varietatea surselor de informare, relevanța 
și actualitatea acestora, semnificația datelor 
colectate s.a. 

 Creativitatea - gradul de noutate pe care-l aduce 
proiectul in abordarea temei sau în soluționarea 
problemei. 

4. Rezumat oral  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 
lucrării supuse rezumării. 

 Expunerea orală este concisă și structurată logic. 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării 



 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

în cauză. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/3 
din textul inițial. 

5. Rezumat scris  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 
lucrării supuse rezumării. 

 Textul rezumatului este concis și structurat logic. 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării 
în cauză. 

 Fidelitatea: înțelegerea esențialului și reproducerea 
lui, nu trebuie să existe contrasens. 

 Coerența: rezumatul are o unitate și un sens 
evidente, lizibile pentru cei care nu cunosc textul 
sursă. 

 Progresia logică: înlănțuirea ideilor, prezentarea 
argumentelor sunt clare şi evidente. 

 Angajamentul autorului, aptitudine critică corect 
evaluată şi transpusă. 

 Respectarea modalităților de enunțare a textului 
sursă: rezumatul este o oglindă micșorată dar fidelă 
textului sursă. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/4 
din textul inițial. 

 Text formatat citeț, lizibil. plasarea clară în pagină. 

 

În calitate de produse pentru evaluarea competenţelor profesionale se vor folosi: 

− poster; 

− proiect individual/proiect în grup; 

− scheme/figuri. 

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. Poster  Corectitudinea alegerii materiilor. 

 Corectitudinea poziţionării elementelor. 

 Corectitudinea proporţionării 
elementelor. 

 Structurarea posterului. 

2. Proiect individual/proiect în grup  Corespunderea formării sumarului. 

 Corectitudinea reprezentării asociate 



 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

dintre componente. 

 Completitudinea notărilor. 

 Relevanța elementelor utilizate. 

3. Scheme/figuri. 

 

 Corectitudinea alegerii materiilor. 

 Amplasarea elementelor în format. 

 Corectitudinea reprezentării asociate 
între elemente. 

 Relevanța elementelor utilizate. 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Cerințe față de sălile de curs 

Pentru orele teoretice Instrumente din domeniul  confecţiilor din piele şi 
înlocuitori, mulaje, mostre şi produse, calculator, 
proiector. 

Pentru orele de laborator Sală-laborator care asigură fiecărui elev instrumente din 
domeniul  confecţiilor din piele şi înlocuitori, mulaje, 
mostre. 

Cerințe tehnice 

Materiale Mostre de materiale din domeniul  confecţiilor din piele şi 
înlocuitori; mostre de sortimente piei; produse/mostre de 
încălţăminte, marochinărie. 

Parametri  tehnici minimi ale 
calculatorului 

Procesor: 2 GHz 

Memorie operativă: 4 GB 

Unitate de stocare: 500 GB 

Rețea: Ethernet, 100 Mbps 

Software Sistem de Operare Microsoft Windows, Linux. 

Browser: Chrome, FireFox, Internet Explorer. 

Instrumente on-line: moqups.com. 

Instrumente of-line: Pencil. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Vor fi indicate doar resursele didactice ce sunt puse la dispoziţia elevilor de către instituţia de 

învăţământ, ce pot fi procurate sau accesate de către elevi. 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Gheorghescu C., Utilajul şi tehnologia 

meseriei confecţioner produse din piele 

şi înlocuitori cl.IX-X, Bucureşti, 1993 
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Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

 

2. Chiriţa Gh., Tehnologia obţinerii pieilor 

şi blănurilor, vol.I, Ed.Gh,Asachi, Iaşi,  

1999, 220 p. SBN 5-372 01168-8    

 

- 

 

- 

3. Popescu M., Îndrumarul tăbăcarului, 
Bucureşti,  1992, 220 p. SBN 5-372 
01168-8    

- - 

4. http://www.rasfoiesc.com/business/ag
ricultura/macelarie/TEHNOLOGIA-DE-
SACRIFICARE-A-AN82.php 

Internet _ 

5. https://go.mail.ru/search?fr=ffpult&gp
=900201&q=conservarea%20pieilor&sb
mt=1499117717419 

Internet _ 

6. https://go.mail.ru/search?fr=ffpult&gp
=900201&q=t%C4%83b%C4%83cirea%
20pieilor&sbmt=1499117874119 

 

Internet _ 

7. https://go.mail.ru/search?fr=ffpult&gp
=900201&q=finisarea%20pieilor&sbmt
=1499117993462 

 

Internet _ 

8. http://www.rasfoiesc.com/business/af
aceri/MARFURI-DIN-PIELE-SI-
INLOCUITO36.php 

Internet _ 

9. http://www.biomateriale.ro/Tratat%20
piele. 

Internet _ 

http://www.rasfoiesc.com/business/agricultura/macelarie/TEHNOLOGIA-DE-SACRIFICARE-A-AN82.php
http://www.rasfoiesc.com/business/agricultura/macelarie/TEHNOLOGIA-DE-SACRIFICARE-A-AN82.php
http://www.rasfoiesc.com/business/agricultura/macelarie/TEHNOLOGIA-DE-SACRIFICARE-A-AN82.php
https://go.mail.ru/search?fr=ffpult&gp=900201&q=conservarea%20pieilor&sbmt=1499117717419
https://go.mail.ru/search?fr=ffpult&gp=900201&q=conservarea%20pieilor&sbmt=1499117717419
https://go.mail.ru/search?fr=ffpult&gp=900201&q=conservarea%20pieilor&sbmt=1499117717419
https://go.mail.ru/search?fr=ffpult&gp=900201&q=t%C4%83b%C4%83cirea%20pieilor&sbmt=1499117874119
https://go.mail.ru/search?fr=ffpult&gp=900201&q=t%C4%83b%C4%83cirea%20pieilor&sbmt=1499117874119
https://go.mail.ru/search?fr=ffpult&gp=900201&q=t%C4%83b%C4%83cirea%20pieilor&sbmt=1499117874119
https://go.mail.ru/search?fr=ffpult&gp=900201&q=finisarea%20pieilor&sbmt=1499117993462
https://go.mail.ru/search?fr=ffpult&gp=900201&q=finisarea%20pieilor&sbmt=1499117993462
https://go.mail.ru/search?fr=ffpult&gp=900201&q=finisarea%20pieilor&sbmt=1499117993462
http://www.rasfoiesc.com/business/afaceri/MARFURI-DIN-PIELE-SI-INLOCUITO36.php
http://www.rasfoiesc.com/business/afaceri/MARFURI-DIN-PIELE-SI-INLOCUITO36.php
http://www.rasfoiesc.com/business/afaceri/MARFURI-DIN-PIELE-SI-INLOCUITO36.php


 

 

 


