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I. Preliminarii 

Curriculum-ul prevede axarea pe unitatea de curs la componenta fundamentală ce are ca 

obiectiv acumularea cunoștințelor, formarea abilităților profesionale în activități concrete de 

proiectare ale confecțiilor de îmbrăcăminte din tricot. Pentru ca curriculumul să corespundă 

cerințelor contemporane, se acordă o deosebită atenţie temelor ce sunt expuse după criterii 

logice cu un conținut informativ de la simplu la compus, dezvăluie volumul necesar de 

competențe ale elevului pentru a fi calificat în profesia respectivă. 

Unitatea de curs ”Proiectarea produselor din tricot II” este o disciplină tehnică de specialitate, 

care studiază forma și dimensiunile corpului uman, indicatorii morfologici de bază, ținută 

proporția și conformația. Construcția tiparelor este o etapă de mare complexitate cu implicații 

majore în calitatea produsului, etapa care în proiectarea tradițională se rezolvă preponderent 

manual cu un volum mare de muncă care necesită o înaltă calificare și experiență a 

proiectanților. 

Construcția desfășuratelor plane – construcția tiparelor, este una din etapele proiectării 

constructive, de realizarea cărora depinde în mare măsură asigurarea cerințelor de ordin 

igienic, ergonomic și estetic impuse produselor de îmbrăcăminte. În activitatea de pregătire 

tehnică a fabricației din punct de vedere constructiv, elaborarea tiparului pentru un nou 

model, este o etapă complexă, conținutul activităților de mare responsabilitate, volumul și 

gradul de noutatea ale modelului. 

Finalitatea sudierii unității de curs constă în formarea și dezvoltarea competențelor specifice, 

valorificarea capacităților creative ale elevului. 

Materiile de studiu sunt selecatate în baza criteriilor logice, operaționalizând obiectivele şi 

conţinutul informativ, incluzând sarcini şi situaţii de învăţare, însuşire ce vor oferi puncte de 

sprijin elevilor în realizarea învăţării independente şi activităţii productive. 

 
 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Motivaţia este un element indispensabil pentru orice activitate. Motivaţia desemnează 

ansamblul factorilor care declanşează activitatea omului, o orientează selectiv către anumite 

scopuri şi o susţine energetic. Motivaţia de a învăţa este succesul primordial al succesului 

şcolar la elevi. 

Învăţarea este o activitate planificată, un plan de acţiune prin care se reconstruieşte şi dezvoltă 

sistematic cunoştinţe, idei şi moduri prin care putem fundamenta, examina şi valida adevăruri. 

Motivaţia face ca învăţătura să se producă şi să se autosusţină, ea este generatoare de energie 

şi stimulatoare pentru noi experienţe de internalizare a valorilor. 

La momentul de față oferta produselor din tricot sunt în vogă și reprezintă o branșă valoroasă 

a Industria Uşoară. Pregătirea specialistilor apți în anumită breaslă este dictată de satisfacerea  

necesităților agenților economici. Din acest motiv formarea cadrelor competente în domeniu 

este solicitată.  

Modulul se atribuie la unităţile de curs fundamentale ce joacă un rol de bază în formarea 

competențelor profesionale la specialitatea „Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor 

din tricot”. Accentul este pus pe dezvoltarea imaginației și curiozității, manifestarea 

independenței în gândire, dezvoltarea simțului estetic și critic al elevilor în cadrul orelor. 

Motivaţia de a studia această disciplină are, nu numai, un  caracter energizator ori activator 

asupra comportamentului elevului, ci tot odată şi unul de direcţionare al comportamentelor 
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spre învăţare. Nu-i dispunem de o motivaţie universală şi generală, ci de una orientată mai 

mult sau mai puţin spre rezolvarea unor probleme specifice,  de aceea ceea ce îi motivează pe 

elevi nu corespunde, în toate situaţiile, cu ceea ce crede profesorul despre sistemul lor 

motivaţional. Un procent foarte mare de elevi este motivat de a studia disciplina  pentru 

dezvoltarea perspectivei de a se manifesta ca un specialist calificat. 

Elevii, studiind acest modul, sunt motivaţi de profesor prin faptul, că materiile studiate vor fi 

utile pentru dezvoltarea profesională personală şi accentuează importanţa rolului pe care îl are 

în formarea unui specialist de forţă. 

Ipotezele care stau la baza creşterii motivaţiei sunt curiozitatea, autoeficienţa, atitudinea din 

familie privind învăţarea, necesitatea, abordarea practic – aplicativă a orelor, implicarea în 

activităţi extraşcolare, stilul didactic, gradul de informare a părinţilor asupra  fenomenului 

educaţional şi asupra  specialităţii. 

Motivaţia la ore ar fi mult influenţată dacă unitatea de curs va fi predată într-un mod 

interesant, atractiv şi care are un suport practic. 

Cunoaşterea particularităţilor din domeniul  disciplinei ”Tehnologia confecțiilor”, ,,Studiul 

materialelor” contribuie la elaborarea tiparelor pentru diferite tipuri de îmbrăcămine. 

Predarea unității de curs ”Proiectarea produselor din tricot II” ocupă loc aparte în pregătirea 

specialiștilor  pentru întreprinderi de confecții, la sporirea capacităţii de supraviețuire  în 

mediile concurențiale ale economiei naţionale. Accentul este pus pe esenţializarea, calitatea 

informaţiilor în actul de predare şi nu pe cantitatea conţinuturilor de predat determină 

dinamizarea pozitivă a motivaţiei. 

 
 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

Conform Standardului de Calificare pentru calificarea „Tehnician tehnolog în industria 

tricotajelor”, domeniul de formare profesională: Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și articole 

din piele), Nivel 4 CNCRM, aprobat de Consiliul Național pentru Calificări nr.2 din 07.07.2020,  

Competenţa profesională generală ce va fi dezvoltată în cadrul acestei unităţi de curs este: 

CP 2. Organizarea procesului de producere a diverselor tipuri de tricoturi. 

Rezultate ale învățării: Absolventul/candidatul la atribuirea calificării poate: 

RÎ4. realiza tipare de bază și de model pentru diverse sortimente de tricotaje, în mod manual și 

prin sisteme CAD; 

RÎ5. realiza mostra-etalon pentru diverse sortimente de produse din tricot/tricotaje; 

Cunoștințe (K): 

K4. Datele iniţiale necesare pentru proiectarea produselor de îmbrăcăminte. 
K5. Construcţia tiparului de bază al produselor din tricot cu sprijin în talie pentru femei, bărbaţi 

şi copii, realizată în mod manual și prin sisteme CAD. 

K6. Construcţia tiparului de bază al produselor din tricot cu sprijin pe umeri pentru femei, 

bărbaţi şi copii, realizată în mod manual și prin sisteme CAD. 

K7. Procedee de modelare constructivă a diverselor sortimente de produse din tricot în 

conformitate cu schița de model, realizate în mod manual și prin sisteme CAD. 

Aptitudini (S): 
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S4. Stabilește datele iniţiale necesare proiectării produselor din tricot. 

S5. Realizează tiparul de bază pentru diverse sortimente de produse din tricot, în mod manual 

și prin sisteme CAD. 

S6. Realizează tiparul de model pentru diverse sortimente de produse din tricot în 

conformitate cu schiţa de model, în mod manual și prin sisteme CAD. 

Competențele profesionale specifice disciplinei sunt: 

CS1. Fundamentarea unor noțiuni/teorii din domeniul proiectării confecțiilor din tricot;   

CS2. Construcţia tiparelor de bază ale îmbrăcămintei din tricot pentru bărbaţi şi copii; 

CS3. Modelarea constructivă a produselor vestimentare din tricot; 

CS4. Verificarea experimentală în domeniul confecţionării produselor vestimentare din 

tricoturi pentru femei, bărbaţi şi copii. 

 
 

IV. Administrarea modulului 

Denumirea      

modulului 

Se
m

e
st

ru
l Numărul de ore 

M
o

d
al

it
at

e
a 

d
e 

e
va

lu
ar

e
 

N
u

m
ăr

u
l 

d
e 

cr
ed

it
e 

Total 
Contact direct Lucrul 

individual Teorie Practică 

Proiectarea produselor 
din tricot II 

IV 60 20 25 15 E 2 

 
 

V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de 

competenţă 
Unităţi de conţinut Abilităţi 

Unitatea de învăţare 1.  Particularităţile proiectării produselor de îmbrăcăminte din tricot 
pentru bărbaţi 

UC1. 
Realizarea 

construcţiei 
tiparului de 

bază al 
pantalonilor 

Proiectarea 
pantalonilor pentru 
bărbaţi 
 
 
Proiectarea 
indispensabililor din 
tricot pentru bărbaţi 
 

A1. Identificarea conceptelor produs cu sprijin în 
talie, calcul preliminar, linie constructiva, 
căptuşeală; 
A2. Descrierea metodei de proiectare a tiparului de 
bază al produsului vestimentar cu sprijin în talie 
pentru bărbați; 
A3. Selectarea parametrilor dimensionali  şi 
adaosurilor de lejeritate necesare pentru 
construcţia tiparului de bază pentru produsul cu 
sprijin în talie; 
A4. Efectuarea relaţiilor de calcul de  bază  necesare 
pentru construcţia tiparului de bază al produsul cu 
sprijin în talie pentru bărbați; 
A5. Realizarea tiparului de bază al pantalonilor, 
indispensabililor; 
A6. Elaborarerea şabloanelor principale pentru 
încadrarea acestora pe pânză de tricot; 
A7. Croirea detaliilor principale; 
A8. Confecţionarea machetei/mostrei produsului; 
A9. Verificarea experimentală a corectitudinii 
îndeplinirii tiparului de bază prin aprecierea calității 
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Unităţi de 

competenţă 
Unităţi de conţinut Abilităţi 

poziţionării produsului pe corp; 
A10. Compararea particularităţilor de proiectare a 
produselor cu sprijin în talie pentru bărbaţi; 

UC2. 
Realizarea 

construcţiei 
tiparului de 

bază al 
produselor cu 

sprijin pe 
umeri din 

tricot pentru 
bărbaţi 

Proiectarea tiparului 
de bază al 
puloverului şi 
mânecii clasice cu un 
reper din tricot 
pentru bărbaţi 

A11. Descrierea metodei de proiectare a tiparului de 
bază al produsului vestimentar cu sprijin pe umeri 
din tricot pentru bărbaţi; 
A12. Selectarea parametrilor dimensionali  şi  a 
adaosurilor de lejeritate necesare pentru 
construcţia tiparului de bază al produsului cu sprijin 
pe umeri pentru bărbaţi; 
A13. Realizarea relaţiilor de calcul preliminare şi de 
bază necesare pentru construcţia tiparului de bază 
al produsul cu sprijin pe umeri pentru bărbaţi; 
A14. Realizarea tiparului de bază al produsului; 
A15. Elaborarea şabloanelor principale pentru 
încadrarea acestora pe pînză de tricot; 
A16. Croirea detaliilor principale; 
A17. Confecţionarea machetei/mostrei produsului; 
A18. Verificarea experimentală a corectitudinii 
îndeplinirii tiparului de bază prin aprecierea calității 
poziţionării produsului pe corp; 

UC3. 
Realizarea 

construcţiei 
tiparului de 

bază al 
produselor 

vestimentare 
cu mâneca de 
croială raglan 

Proiectarea tiparului 
de bază al 
puloverului cu 
mâneca raglan din 
tricot pentru bărbaţi 

A19. Operarea cu termenii mâneca de tip raglan, 
formă volumetrică, metodă grafică; 
A20. Destingerea tipurilor de mâneci de tip raglan; 
A21. Selectarea informaţiei iniţiale necesare pentru 
construcţia tiparului de bază al produsului cu 
mâneca raglan; 
A22. Selectarea parametrilor dimensionali  şi  
adaosurilor de lejeritate necesare pentru 
construcţia tiparului de bază; 
A23. Efectuarea relaţiilor de calcul necesare pentru 
construcţia tiparului de bază; 
A24. Construcţia tiparului de bază al produsului şi 
mânecii de tip raglan; 
A25. Rezolvarea particularităţilor de proiectare  ale 
mânecilor de tip raglan de diverse tipuri; 
A26. Elaborarea şabloanelor principale pentru 
încadrarea acestora pe pânză de tricot; 
A27. Croirea detaliilor principale; 
A28. Confecţionarea machetei/mostrei produsului; 
A29. Verificarea experimentală a corectitudinii 
îndeplinirii tiparului de bază prin aprecierea calității 
poziţionării produsului pe corp/manechin; 
A30. Rezolvarea situaţiilor de problemă la realizarea 
activităţilor pentru soluţionarea unor probleme din 
viaţa cotidiană; 
A31. Realizarea activităţiilor pentru îmbunătăţirea 
cunoştintelor şi performanţelor la disciplină; 

Unitatea de învăţare 2.  Particularităţile proiectării produselor de îmbrăcăminte din tricot 
pentru copii 

UC4. Analiza Clasificarea grupelor A32. Identificarea grupelor de vârstă la copii; 
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Unităţi de 

competenţă 
Unităţi de conţinut Abilităţi 

clasificării şi 
funcţiilor 

produselor 
de 

îmbrăcăminte 
pentru copii 

de vârstă a copiilor. 
Tipologia 
dimensională a 
copiilor.  
 
Cerinţele înaintate 
către produsele de 
îmbrăcăminte pentru 
copii 

A33. Destingerea sortimentului de produse de 
îmbrăcăminte pentru copii în dependenţă de 
grupele de vârstă; 
A34. Operarea cu termenii  punct antropometric, 
parametru dimensional, grupă de conformaţie; 
A35. Selectarea parametrilor dimensionali  şi 
adaosurilor de lejeritate necesare pentru 
construcţia tiparului de bază pentru copii; 
A36.  Utilizarea standardelor de ramură a tipologiei 
dimensionale ale copiilor; 
A37. Explicarea principiilor de bază a standardelor 
tipologiei dimensionale ale copiilor; 

UC5. 
Realizarea 

construcţiei 
tiparului de 

bază al 
produselor 

de 
îmbrăcăminte 
pentru copii 
de diverse 
grupe de 

vârstă 

Construcţia tiparului 
de bază al cămăşuţei, 
scufiţei şi 
pantalonașilor din 
tricot pentru copii 
 
Construcţia  tiparului 
de bază al salopetei/ 
pelerinei cu glugă din 
tricot pentru copii 
 
Construcția tiparului 
de bază al 
puloverului/rochiței  
şi mânecii clasice cu 
un reper din tricot 
pentru copii 

A38. Utilizarea termenilor siluetă,  sortiment, reţea 
de bază, linie constructivă, formă volumetrică a 
produsului; 
A39. Selecatrea parametrilor dimensionali  şi  
adaosurilor de lejeritate necesare pentru 
construcţia tiparului de bază al produsului; 
A40. Efectuarea relaţiilor de calcul preliminar şi de 
bază necesare pentru construcţia tiparului de bază 
al produsului din tricot; 
A41. Construcţia tiparului de bază al produsului din 
tricot; 
A42. Elaborarea şabloanelor principale pentru 
încadrarea acestora pe pânză de tricot; 
A43. Croirea detaliilor principale; 
A44. Confecţionarea machetei/mostrei produsului 
din tricot; 
A45. Verificarea experimentală a corectitudinii 
îndeplinirii tiparului de bază prin aprecierea calității 
poziţionării produsului pe corp/manechin; 
A46. Rezolvarea situaţiilor de problemă la realizarea 
investigaţiilor în cadrul diverselor activităţi pentru 
soluţionarea unor probleme din viaţa cotidiană; 
A47. Realizarea activităţilor pentru îmbunătăţirea 
cunoştintelor şi performanţelor; 

Unitatea de învăţare 3.   Elaborarea construcţiilor pentru noi modele de produse 
vestimentare. Modelarea constructivă de tip I și II 

UC6.  
Aplicarea 
procedeelor 
de modelare 
constructivă 
de tip I și II 

Modelarea 
constructivă de tipul 
I: 
-Transferul pensei de 
bust 
-Construirea  liniilor 
de relief 
-Construirea 
corseletelor, plătcilor 
şi secţiunilor 
suplimentare    
 
 

A48. Utilizarea conceptelor de  modelare 
constructivă, desen tehnic/ artistic, scara de 
realizare a desenului tehnic, linie constructiv – 
decorativă, transfer de pensă; 
A49. Descrierea procedeelor de modelare 
constructivă de tipul I; 
A50. Definirea liniilor constructiv – decorative în 
funcţie de aspectul exterior, procedeele de 
modelare constructivă;  
A51. Argumentarea alegerii  tiparului de bază;  
A52. Descrierea cerinţelor către transferul pensei de 
bust, de talie, de omoplat, de cot prin diverse 
metode; 
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Unităţi de 

competenţă 
Unităţi de conţinut Abilităţi 

 
 
 
Modelarea 
constructivă de tipul II 
- dispunerea radială 
- deplasarea paralelă 
- deplasarea radial-
paralelă 

A53. Proiectarea liniilor de relief, linii decorativ-
constructive, corseletelor, plătcilor,  secţiunilor 
suplimentare  în conformitate cu schiţa de model; 
A54. Utilizarea conceptelor de modelare 
constructivă tip II, deplasare paralelă, dispunerea 
radială, deplasare radial-paralelă, drapaj,  secţionare 
suplimentară; 
A55. Descrierea etapelor de modelare constructivă 
de tip I şi II; 
A56. Descrierea cerinţelor către realizarea şi 
proiectarea elementelor complexe; 
A57. Realizarea modelării constructive de tip II 
pentru obţinerea noilor produse vestimentare;  

UC7. 
Realizarea 
construcţiei 
tiparului de 
model al 
produselor 
vestimentare  

Modelarea  
produselor 
vestimentare 
conform schiței de 
model: 
-Selectarea chiței 
modelului  
-Elaborarea 
construcţiei de 
model 
- Confecționarea 
machetei/mostrei  
produsului  

A58. Elaborarea schiţei de model a unui produs 
vestimentar din tricot; 
A59. Realizarea descrierii tehnice a modelului; 
A60. Selectarea construcţiei de bază a produsului 
pentru un model concret; 
A61. Elaborarea tiparului de model şi definitivarea 
conturului elementelor de bază; 
A62. Verificarea experimentală a corectitudinii 
îndeplinirii tiparului de bază și  de model; 
A63. Rezolvarea situaţiilor de problemă la realizarea 
investigaţiilor  în cadrul diverselor activităţi pentru 
soluţionarea unor probleme din viaţa cotidiană. 

 
 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 

crt. 
Denumirea unităţii de învăţare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct Lucrul 

individual Teorie Practică 

1 
Particularităţile proiectării produselor de 

îmbrăcăminte din tricot pentru bărbaţi 
16 6 6 4 

2 
Particularităţile proiectării produselor de 

îmbrăcăminte din tricot pentru copii 
16 6 6 4 

3 

Elaborarea construcţiilor pentru noi 

modele de produse vestimentare. 

Modelarea constructivă de tip I și II 

28 8 13 7 

 TOTAL 60 20 25 15 

 
 

VII. Studiul individual ghidat de profesor  

Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat 

Modalităţi de 

evaluare  

Termeni de 

realizare  

Unitatea de învăţare 1. Particularităţile proiectării produselor de îmbrăcăminte din tricot 
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Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat 

Modalităţi de 

evaluare  

Termeni de 

realizare  

pentru bărbaţi 

Construcţia tiparului de 
bază al pantalonilor 

pentru bărbaţi 
 
 
Construcţia tiparului de 

bază al 
indinspensabililor din 
tricot pentru bărbaţi 

 
Construcţia tiparului de 

bază al puloverului şi 
mânecii clasice cu un 

reper din tricot pentru 
bărbaţi 

 
Construcţia tiparului de 

bază al puloverului şi 
mânecii raglan din 

tricot pentru bărbaţi 

Proiect individual: Studiul 
tendinţelor modei la produsele 
vestimentare pentru bărbaţi 
Elaborarea şabloanelor S1:1   
 
Elaborarea tiparului de bază 
S1:4 format A3 
 
 
 
Elaborarea şabloanelor S1:1   
 
 
 

 
 

Elaborarea şabloanelor S1:1   

Prezentări de 
referate  

 
Prezentarea 
şabloanelor   
Prezentarea 

lucrării 
 
 
 

Prezentarea 
şabloanelor   

 
 
 
 

Prezentarea 
şabloanelor   

 

Săptămâna 
1 
 
 
 

Săptămâna 
3 
 
 
 

Săptămâna 
4 
 
 
 
 

Săptămâna 
5 

Unitatea de învăţare 2. Particularităţile proiectării produselor de îmbrăcăminte din tricot 

pentru copii 

Construcţia tiparului de 
bază al cămăşuţei, 

scufiţei şi 
pantalonașilor din 
tricot pentru copii 

 
 
Construcţia tiparului de 

bază al 
salopetei/pelerinei cu 
glugă din tricot pentru 

copii 
 
Construcţia tiparului de 

bază al puloverului / 
rochiţei cu mâneca 

clasică din tricot pentru 
copii 

Proiect individual: 
Studiul tendinţelor modei la 
produsele vestimentare pentru 
copii 
Elaborarea şabloanelor S 1:1   
 
 
Elaborarea şabloanelor S1:1   
 
 
 
 
 
Elaborarea şabloanelor S1:1   
 

Prezentarea 
referatului  

 
 

Prezentarea 
şabloanelor   

 
Prezentarea 
şabloanelor   

 
 
 
 

Prezentarea 
şabloanelor   

 

Săptămâna 
6 
 
 

 
 

 
Săptămâna 

7 
 
 
 
 

Săptămâna 
8 

Unitatea de învăţare 3.   Elaborarea construcţiilor pentru noi modele de produse 

vestimentare. Modelarea constructivă de tip I și II 

Modelarea 
constructivă de tip I. 
Transferul pensei de 

bust prin metoda 
aplicată 

 
Proiectarea liniilor de 

Elaborarea şabloanelor - S1:4 
din hârtie transparentă 
Confecţionarea 
mostrelor/machetelor 
 
 
Elaborarea şabloanelor - S1:4  

Prezentarea 
şabloanelor, 
portofoliului  

 
 
 

Prezentarea 

Săptămâna 
9 
 
 
 
 

Săptămâna 



11/20 

 

Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat 

Modalităţi de 

evaluare  

Termeni de 

realizare  

relief la produsele 
vestimentare pentru 

femei 
 

Proiectarea 
corseletelor şi plătcilor 

la produsele 
vestimentare din tricot 

 
 Elaborarea tiparului de 
model pentru  produsul 
vestimentar cu sprijin 
în talie pentru femei – 
fustă 
 
 
Elaborarea tiparului de 
model pentru  produsul 
vestimentar cu sprijin 
în talie pentru femei – 
pantaloni 

 
 
 

Elaborarea tiparului de 
model al produsului 
vestimentar cu sprijin 
pe umeri pentru femei/ 
bărbaţi/copii, utilizând 
elementele modelării 
constructive de tip II 

Confecţionarea 
mostrelor/machetelor 
 
 
Șabloane - S1:4  
Confecţionarea 
mostrelor/machetelor 
 
 
Elaborarea desenului tehnic al 
modelului de produs cu sprijin 
în talie – fustă pentru femei pe 
nivele constructive S1:10  
format A4 
Elaborarea șabloanelor S1:2/1:4 
 
Elaborarea desenului tehnic al 
modelului de produs cu sprijin 
în talie – pantaloni pentru femei 
pe nivele constructive S1:10  
format A4 
Elaborarea șabloanelor S1:4/1:2 
 
 
Elaborarea desenului tehnic al 
modelului de produs cu sprijin 
pe umeri pentru bărbaţi/ 
femei/copii pe nivele 
constructive S1:10  format A4 
Elaborarea șabloanelor S1:4/1:2 

şabloanelor, 
mostrei/ 
machetei   

 
Prezentarea 
şabloanelor, 

mostrei/ 
machetei   

  
Prezentarea 

desenului 
tehnic, 

şabloanelor  
 
 
 

Prezentarea 
desenului 

tehnic, 
şabloanelor  

 
 
 
 

Prezentarea 
desenului 

tehnic, 
şabloanelor  

10 
 
 
 

Săptămâna 
11 

 
 
 

Săptămâna 
12 

 
 
 
 
 

Săptămâna 
13 

 
 
 
 
 
 

Săptămâna 
15 

 
 

VIII. Lucrările practice recomandate  

Nr 

d/o 

Unități de învățare Lista lucrărilor practice Ore 

 

1. Particularităţile proiectării 
produselor de 

îmbrăcăminte din tricot 
pentru bărbaţi 

1. Construcţia tiparului de bază al 
pantalonilor pentru bărbaţi 
 

2 

2.Construcţia tiparului de bază al puloverului 
şi mânecii clasice cu un reper din tricot  
pentru bărbaţi 

 
2 

3.Construcţia tiparului de bază al puloverului 
şi mânecii raglan din tricot pentru bărbaţi 

 
2 

2. Particularităţile proiectării 
produselor de 

îmbrăcăminte din tricot 
pentru copii 

1. Construcţia tiparului de bază al 
cămăşuţei, scufiţei şi pantalonașilor din tricot 
pentru copii 

2 

2.Construcţia tiparului de bază al salopetei/ 
pelerinei din tricot pentru copii 

 
2 
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Nr 

d/o 

Unități de învățare Lista lucrărilor practice Ore 

 

3.Construcţia tiparului de bază al 
puloverului/rochiței şi mânecii clasice cu un 
reper din tricot  pentru copii 

 
2 

3 Elaborarea construcţiilor 
pentru noi modele de 
produse vestimentare. 

Modelarea constructivă de 
tip I și II 

1. Modelarea constructivă de tip I: 
-Transferul pensei de bust 
-Proiectarea liniilor de relief  
-Proiectarea plătcilor şi corseletelor 

 
2 
2 
2 

2. Modelarea constructivă a  produsului 
vestimentar cu sprijin în talie pentru femei – 
fustă 

 
2 

3. Modelarea constructivă a  produsului 
vestimentar cu sprijin în talie pentru femei – 
pantalonii 

 
2 

4. Construcţia tiparului de model a 
produsului vestimentar cu sprijin pe umeri 
pentru femei/bărbaţi/copii, utilizând 
elementele modelării constructive de tip II 

 
3 

 
 

IX. Sugestii metodologice 

Curriculumul modular orientează proiectarea, organizarea şi desfăşurarea proceselor de 

predare-învăţare-evaluare spre formarea competenţelor care stau la baza activităţii 

profesionale. 

Cadrul didactic îmbină judicious diferite metode de predare-învăţare dezvoltînd la elevi 

însuşirile proprii gândirii, ca: mobilitatea, flexibilitatea, capacitatea de analiză şi sinteză, 

originalitatea gândirii, spiritul de observaţie, imaginaţia, capacitatea de transfer şi aplicare a 

cunoştinţelor, asigurînd astfel caracterul interdisciplinar al însuşirii. 

Activitățile de predare-învățare se recomandă a fi desfășurate într-o sală amenajata cu mese 

de dimensiuni, cu iluminare profunda, se recomandă să fie prezente table de proiectare, tablă 

interactivă, proiector, conexiune la Internet – pentru îmbunătățirea instruirii interactive, 

rechizite de birou (rigle de diverse dimensiuni, compas, raportor, cretă colorată). La lecțiile 

practice sunt necesare să existe spațiu de lucru necesar numărului de elevi din clasă.  

Eficiența reușitei poate fi asigurată și de alegerea metodelor didactice, mijloacelor de 

învățământ prin forme de organizare a activității. Activitățile de instruire sunt propuse să fie 

centrate pe dezvoltarea integră și profesională a elevului. Instruirea se petrece de la simplu la 

compus, cu mărirea gradului de complexitate a materialului de la un subiect la altul. 

Metodele cele mai răspândite în formarea profesională sunt cele de îmbinare a teoriei cu 

abilitățile practice. Cele clasice sunt: explicaţia, conversaţia, observația,  demonstrația, studiul 

de caz, problematizarea, proba practică, portofoliu, proiectul, referatul, etc. 

Conversaţia este metoda de comunicare orală pentru care predarea unui conţinut are loc în 

baza unui dialog, ce se desfăşoară între profesor şi elevi, cu rol de dirijare şi stimulare a 

activităţii de învăţare. Dialogul poate fi realizat între profesor-elevi, elevi-profesor sau elevi-

elevi. Metoda se recomandă pentru toate unităţile de conţinut. 

Problematizarea reprezintă o metodă de învăţare, care dezvoltă la elevi gândirea 

independentă şi productivă prin crearea unei „stări conflictuale” între cunoştinţele 

anterioare, de care dispun elevii şi elementele de noutate în faţa cărora experienţele vechi se 
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dovedesc a fi insuficiente pentru a se ajunge la o explicaţie sau o rezolvare. Altfel spus, 

problematizarea presupune o suită de procedee şi tehnici, prin care se urmăreşte crearea 

unor “situaţii –problemă” în mintea elevilor care antrenează şi oferă acestora posibilitatea să  

surprindă diferite relaţii între obiecte şi fenomenele realităţii, între cunoştinţele anterioare şi 

noile cunoştinţe prin soluţiile pe care ei înşişi, sub îndrumarea profesorului, le elaborează. 

“Situaţia – problemă” este definită ca un conflict, ce se declanşează între 

datele vechi şi datele noi pe care le primeşte elevul şi care par să le contrazică pe 

primele. Această stare de conflict poate fi:  

 creată de profesor şi rezolvată de elevi împreună cu profesorul; 

 creată de profesor şi rezolvată de elevi prin activităţi independente; 

 formulată şi rezolvată de către elevi. 

Metoda este recomandată pentru toate unităţile de conţinut. 

Ciorchinele este o tehnică de predare-învăţare care-i încurajează pe elevi să gândească liber, 

deschis şi creator. Este o modalitate de construirea asociaţiilor noi de idei sau de relevarea 

noilor sensuri ale ideilor. Este o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile cunoştinţe 

şi convingeri, evidenţiind modul propriu de înţelegerea temei, cu anumit conţinut.  

Metoda diagrama Wenn are rolul de a reprezenta sistematic, într-un mod cât mai creativ, 

asemănările şi deosebirile evidente între două metode de costruire etc. Metoda este 

potrivită la lecţiile de consolidare. Activitatea poate fi organizată în grup, perechi sau chiar 

frontal. Se recomandă la studierea temei “Proiectarea tiparului de bază al puloverului şi 

mînecii clasice cu un reper din tricot pentru bărbaţi”. 

Lucrul în grupuri mici se defineşte ca o metodă în care sarcinile sunt executate de grupuri 

mici de elevi, grupuri care sunt autoconstituite şi care se autodirijază. Grupurile pot fi 

omogene şi eterogene, pot fi formate prin criterii afective (colegi de bancă, prietene). 

Profesorul trebuie să realizeze pregătirea materialului repartizat pe grupe şi să îndrumeze, 

supravegheze, animeze activitatea grupelor de lucru. Această metodă stimulează spiritul de 

colaborare, de iniţiativă şi dorinţa elevilor pentru activitatea în care sunt implicaţi. Mai des 

este utilizată la lecţiile practice. Deasemenea, această metodă poate fi combinată cu metoda   

hărţi / diagrame / desene, unde elevii primesc un text pe o temă cu care nu sunt familiarizaţi, 

de exemplu “Proiectarea pantalonilor pentru bărbaţi”, “Clasificarea grupelor de vârstă ale 

copiilor. Tipologia dimensională a copiilor. Cerinţele înaintate către produsele de 

îmbrăcăminte pentru copii”, şi altele, şi li se va cere să studieze textul în perechi şi apoi să 

realizeze o schemă/diagram, care să rezume procesul descris de text. 

Algoritmizarea ( proiectarea pe paşi ) este o orientare metodologică care poate fi considerată 

ca o „ prelungire ” a instruirii programate şi reprezintă un proces de elaborare a algoritmilor. 

Algoritmul este un ansamblu de reguli şi operaţiuni, de prescriere exactă a procedeelor prin 

care, pornind de la anumite date se ajunge la un rezultat. Procesul instructiv-educativ solicită 

transpunerea cât mai multor activităţi în formă algoritmizată, pentru a forma la elevi 

deprinderi de lucru exacte şi a orienta efortul intelectual spre rezolvarea de problem mai 

importante. Algoritmizarea pune la îndemîna elevului un instrument simplu de lucru şi 

operaţii realizate după anumite etape. 

Instruirea programată constă în fragmentarea conţinutului materialului propus spre învăţare 

în secvenţe scurte, accesibile (paşi metodici, algoritmi, structuri de exerciţii, faze ale jocului 

etc.), aplicate într-o ordine prestabilită şi având o dificultate gradată. În acest fel, se 

realizează o adaptare a conţinuturilor la posibilităţile motrice ale elevilor şi la ritmul lor de 

învăţare. Succesiunea exerciţiilor depinde de ritmul achiziţiilor anterioare şi de posibilităţile 
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de asimilare ale fiecărui elev. Aplicarea instruirii programate (algoritmizate), presupune 

acordarea importanţei cuvenite procesului de feed-back, văzut ca un proces deschis la 

ambele capete (profesor şi elev). 

Metodele date pot fi utilizate la toate temele, unde elevilor li se propune schema 

reprezentării grafice a tiparului de bază şi poziţia amplasării segmentelor constructive pe 

reprezentarea grafică a corpului. Aceasta oferă posibilitatea de dezvoltare a imaginaţiei, 

creativităţii şi orientării în plan, simţului proporţiei şi al formei volumetrice. 

Brainstorming-ul e una dintre cele mai răspândite metode în stimularea creativităţii. La ora 

actuală e cea mai des utilizată metodă de stimulare a creativităţii în condiţiile activităţii de 

grup. Mânuită cu profesionalism, flexibilitate şi inspiraţie, brainstorming-ul este o metodă 

accesibilă de învăţare şi stimulare. Brainstorming-ul este prezent chiar în activitatea de 

compunere de probleme. La construcţia tiparelor de bază sunt realizate calcule de bază prin 

relaţii matematice, la baza cărora, de regulă, sunt parametrii dimensionali şi adaosurile de 

lejeritate. Elevii trebuie să memoreze aceste relaţii de calcul, ceea ce este mai deficil. Pentru 

aceasta se realizează o comparaţie imaginară a segmentelor constructive de pe tiparul de 

bază cu analogul acestora de pe corp. 

Lucrul individual constă în aceea că fiecare simplu fragment din temă este identificat şi acest 

lucru nu este predat. În schimb, elevii primesc sarcini care descriu amănunţit ceea ce trebuie 

să înveţe. Elevii mai experimentaţi în ceea ce priveşte învăţarea individuală ar putea să nu 

mai aibă nevoie de atâtea explicaţii. Cunoştinţele dobândite în urma acestei activităţi vor fi 

evaluate cu ajutorul unui test scurt. De obicei, nu se pun note. Opţional, elevii pot repeta 

testul sau şi-l pot corecta, în cazul în care rezultatele sunt nesatisfăcătoare.  

Procesul de studiu la “Proiectarea produselor din tricot II” va deveni unul eficient dacă este 

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

elevii să menţină un portofoliu structurat. Aici elevii colectează şi analizează informaţii, ştiri și 

inovații în domeniul Industriei Uşoare, reflecta asupra învăţării prin realizarea activităţilor 

practice și individuale propuse la fiecare unitate de învățare. Aceast portofoliu reflectă o 

colecţie de lucrari grafice (realizate S1:1, S1:4), machete, sabloane, schite de modele, imagini 

ale machetelor pe care elevii le-au realizat în cadrul orelor de activitate individuală şi practică 

pe tot parcursul semestrului. Aceasta 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, care vor fi prezentate în această secţiune pot fi foarte variate – rezolvări de 

probleme, analize, studii de caz, sarcini realizate pe teren/comunicate, cercetări de tendinţe 

ale modei ş.a. 

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.  Particularităţile proiectării 
produselor de îmbrăcăminte din 

tricot pentru bărbaţi 

Expunerea 
Conversația 

euristică 
Demonstraţia 
Studiul de caz 

Problematizarea 

Demonstrația 
Observația 

Problematizarea 
Elaborarea de 

lucrări grafice şi 
practice  

Elaborarea de 
proiecte. 
Activităţi 
creative 

Probe practice 
Machetarea 
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Nr. 

crt. 
Unitatea de învăţare 

Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

Algoritmizarea 
Brainstorming 
Elaborarea de 
lucrări grafice 

 

2.  Particularităţile proiectării 
produselor de îmbrăcăminte din 

tricot pentru copii 

Expunerea 
Conversația 

euristică 
Demonstraţia 

Problematizarea 
Algoritmizarea 
Brainstorming 
Elaborarea de 
lucrări grafice 

Asaltul de idei. 
Descoperirea 

Problematizarea 
Elaborarea de 

lucrări grafice şi 
practice  

Demonstrația 
 

Elaborarea de 
proiecte 
Activităţi 
creative 

Probe practice 
Machetarea 

3.  Elaborarea construcţiilor pentru 
noi modele de produse 

vestimentare. Modelarea 
constructivă de tip I și II 

Demonstraţia 
Expunerea 

Conversația 
euristică 

Studiul de caz 

Modelarea 
Simularea 

Demonstrația 
Descoperire 

Elaborarea de 
lucrări grafice şi 

practice 

Activităţi 
creative 

Probe practice 
Machetarea 

 
 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea reprezintă partea finală a proiectării didactice prin care cadrul didactic măsoară 

eficienţa procesului instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte cum elevii şi-au format 

competenţe propuse în standardele de pregătire profesională. Deseori evaluarea e numită 

activitatea prin care se colectează date obținute prin diverse metode, tehnici și instrumente de 

măsurare la aprecierea rezultatelor învățării. Dacă pentru profesor evaluarea este rezultatul 

final, atunci pentru elev este punctul esențial, deoarece va fi examinat. Evaluarea scoate în 

evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice din standardul de pregătire 

profesională la specialitatea aleasă. 

Startegia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare în structura de 

funcţionare a activităţii didactice/educative. 

Evaluarea utilizată cel mai des  la orele de instruire teoretică şi practică la specialitate poate fi: 

a) Inițială (la începutul cursului pentru verificarea nivelului de cunoștințe) 

b) Continuă: în timpul învățării prin verificarea rezultatelor (instrumentele de 

evaluare pot fi diverse, petrecute în mediu real cu subiecte clar stabilite). 

c) Finală: realizată printr-o lucrare la sfârşitul procesului de predare/ învăţare şi 

care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, 

deprinderilor. 

Sunt propuse următoarele instrumente de evaluare continuă: fişe de observaţie, fişe de lucru, 

fişe de autoevaluare, teste de verificarea cunoştinţelor cu item de alegere multiplă, item cu 

alegere duală, item de completare, item de tip pereche, item de tip întrebări  structurate. 

Se propun următoarele instrumente de evaluare finală: 
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- Proiectul (lucrarea scrisă de evaluare), prin care se evaluează rezultatele învățării 

pentru verificarea atingerii competențelor profesionale în domeniul proiectării 

îmbrăcămintei din tricot. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi; 

- Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile 

practice; 

- Examenul (oral sau în scris). 

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 Referat  Corespunderea referatului temei; 

 Dezvoltarea temei; 

 Coerența și logica expunerii; 

 Gradul de originalitate și de noutate; 

 Modul de structurare a lucrării; 

 Utilizarea surselor de informare; 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare; 

 Corectitudinea utilizării normelor tehnice la 
perfectarea lucrării; 

2 Problemă rezolvată  Înțelegerea relaţiilor de calcul; 

 Corectitudinea calculelor realizate; 

 Formularea și testarea calculelor; 

 Prezentarea si interpretarea rezultatelor; 

3 Rezumat oral  Expunerea tematicii lucrării; 

 Utilizarea formulări proprii, fără a distorsiona 
mesajul; 

 Expunerea orală este concisă și structurată logic; 

 Folosirea unui limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării 
şi de specialitate; 

4 Rezumat scris  Expunerea tematicii lucrării; 

 Utilizarea formulări proprii, fără a distorsiona 
mesajul; 

 Folosirea unui limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării 
şi de specialitate; 

 Înțelegerea esențialului și reproducerea lui; 

 Prezentarea argumentelor sunt clare şi evidente; 

 Angajamentul autorului, aptitudine critică corect 
evaluată şi transpusă; 

 Stăpânirea normelor tehnice la nivel de prezentare 
logică a ideilor,frazelor, formulelor; 

 Text formatat citeț, plasarea clară în pagină; 

5 Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus; 

 Calitatea soluțiilor, ipotezelor, argumentarea 
acestora; 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 
rezolvarea adecvată a cazului analizat; 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor; 

 Utilizarea adecvată a terminologiei; 

 Rezolvarea corectă a problemei; 
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Nr. 

crt. 

Produse pentru 

măsurarea competenței 
Criterii de evaluare a produselor 

 Completitudinea informației și coerența între subiect 
și documentele studiate; 

 Exactitatea rezultatelor; 

 Capacitatea de analiză și de sinteză a documentelor, 
adaptarea conținutului; 

 Originalitatea studiului, a formulării și a realizării; 

 Aprecierea critică, judecată personală; 

 Corectitudinea interpretării studiului de caz; 

6 Teste  Scorurile însumate în corespundere cu baremul de 
corectare, în baza criteriilor de evaluare specifice 
itemilor, care sunt incluși în test; 

7 Portofoliu  Completitudinea setului de lucrări; 

 Sistematizarea lucrărilor conform succesiunii de 
elaborare; 

 Corectitudinea întocmirii tabelului documentaţiei 
tehnice; 

 Respectarea standardelor de scriere; 

 Respectarea termenilor de prezentare; 

8  Lucrări practice    Expunerea tematicii lucrării; 

 Respectarea etapelor din lucrare; 

 Selectarea datelor (dimensiuni, adaosurilor necesare 
la elaborarea tiparului de bază); 

 Elaborarea calculelor necesare proiectării tiparului; 

 Efectuarea construcției la scara 1:1, 1:4. 

 

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

− indicaţii didactice; 

− reprezentări grafice; 

− machete; 

− planşe; 

− cerințele tehnice faţă de elaborarea lucrărilor grafice; 

− cerinţe tehnice faţă de produsul vestimentar confecţionat; 

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 Indicaţii metodice   corectitudinea selectării informaţiei iniţiale; 

 corectitudinea realizării calculelor; 

 acurateţea realizării lucrării; 

 corespunderea cerințelor tehnice; 

 productivitatea muncii. 

2 Schiţe de modele  Corespunderea  cu tendinţele curente ale 

modei; 

 Respectarea nivelurilor constructive ale 
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Nr. 

crt. 

Produse pentru măsurarea 

competenței 
Criterii de evaluare a produselor 

bustului, taliei, şoldurilor; 

 Corespunderea scării de prezentare; 

 Particularităţile compoziţiei modelului, 

siluetei, formei, proporţiilor, configuraţiilor 

elementelor şi reperelor acestuia; 

 Prezentarea în termenii stabiliţi; 

3 Reprezentări grafice / planşe (TB şi 

TM ale produselor vestimentare 

pentru femei) 

 acurateţea realizării lucrării; 

 corespunderea cerințelor tehnice; 

 complicitatea lucrării grafice; 

 forma de realizare a lucrării grafice 

(manuală sau cu utilizarea programelor de 

proiectare automatizată); 

 creativitatea și originalitatea; 

 productivitatea muncii; 

4 Setul de şabloane pentru produsul 
vestimentar proiectat 

 Componenţa şabloanelor ce întră în 

structura produsului de îmbrăcăminte; 

 Modul de prezentare a şabloanelor; 

 Respectarea condiţiilor tehnice de 

îndeplinire; 

 Corectitudinea formei şabloanelor; 

 Analiza în detaliu a fiecărui şablon; 

• Productivitatea muncii; 

5 Produsele vestimentare / machete  denumirea elementelor de bază; 

 elaborarea şabloanelor; 

 realizarea încadrării şabloanelor pe 

ţesătură / pânză de tricot; 

 corectitudinea confecţionării produsului; 

 verificarea calităţii poziţionării produsului 

pe corp; 

 creativitatea și originalitatea; 

 productivitatea muncii. 

 
 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Pentru a obține un succes în formarea competențelor în cadrul specialității „Modelarea,  

proiectarea şi  tehnologia  confecţiilor  din  tricot” e necesar de a asigura un mediu de învățare 

favorabil, centrat pe elev. Lucrările practice/laborator  să fie petrecute în săli specializate 

dotate cu mobilier specializat cu condiții ergonomice adecvate. 

Lista de utilaje, echipamente, instrumente și materiale recomandate pentru realizarea 

lucrărilor practice: 

 Regulamente ce conţin instrucţiuni de lucru: 

- Indicaţii de elaborare a lucrărilor practice; 

- Tehnica securităţii la locul de muncă în atelier/laborator; 
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 Rechizite și materiale (sunt reprezentate în tabel) 

În tabelul de mai jos sunt prezentate cerințele față de sălile de curs necesare la desfășurarea 

favorabilă a procesului de studiu:  

 

Cerințe față de sălile de curs 

Pentru orele teoretice Tablă gradată, tablă  interactivă sau proiector, table de 
proiectare, rechizite de birou, echere, raportoare, 
compasuri, rigle de diverse dimensiuni; 

Pentru orele de laborator Săli mari amenajate cu mese mari, rechizite: manechin, 
ace manuale, ace de siguranţă, degetar, foarfece pentru 
croitorie, panglică centimetrică, material ilustrativ-
demonstrativ; ustensile pentru marcare: săpun de 
croitorie, creion, indicații de elaborare a lucrărilor 
practice; tehnica securității în cabinet/laborator; 

Cerințe tehnice 

Regulamente ce conțin 
instrucțiuni de lucru: 

- Indicații de elaborare a lucrărilor practice; 
- Tehnica securității la locul de muncă în cabinet/ 
laborator; 

Software Sistem de Operare Microsoft Windows, Linux; 
Browser: Chrome,  Internet Explorer; 
Instrumente of-line: microsoft office, AutoCad. 

 
 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care 

poate fi 

consultată / 

accesată / 

procurată 

resursa 

Numărul de exemplare 
disponibile 

Colegiul 
Tehnologic 

din 
Chișinău 

Colegiul 
Industriei 

Ușoare 
din Bălți 

1 CIUTEA M., Manualul croitorului, 
Bucureştti, 2001 

Bibliotecă 
Internet  

4 4 

2 CREȚU M.  ,,Proiectarea și tehnologia 
confecțiilor din tricoturi”, Iași 2000 

Bibliotecă 
Internet 

1 1 

3 BRUMARU A.  ,,Proiectarea 
îmbrăcămintei”, Iași 1989 

Bibliotecă 
Internet 

1 1 

4 HAGIU E.,  Proiectarea produselor. 
Structura şi proiectarea tricoturilor,  
Bucureşti, 1992 

Bibliotecă 
Internet 

4 4 

5 LEON R.,  Manualul tricoterului şi 
confecţionerului de îmbrăcăminte în 
industria mică,  Bucureşti, 1995 

Bibliotecă 
Internet 

5 5 

6 АМИРОВА  К.Э.,  Конструирование 
одежды, М, 2001 

Bibliotecă  1 1 

7 ЕРЕМИЛОВА В.В., Моделирование и 
художественное оформление 
одежды, М., 2010 

Bibliotecă 
Internet 

1 1 

8 КОБЛЯКОВА Л., Размерная 
типология населения, М.,2001 

Bibliotecă 
Internet  

5 5 
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Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care 

poate fi 

consultată / 

accesată / 

procurată 

resursa 

Numărul de exemplare 
disponibile 

Colegiul 
Tehnologic 

din 
Chișinău 

Colegiul 
Industriei 

Ușoare 
din Bălți 

9 КОНОПАЛЬЦЕВА Н.М. 
„Конструирование и технология 
изготовления одежды из различных 
материалов” Часть 1 

Bibliotecă 
Internet  

1 1 

10 КОНОПАЛЬЦЕВА Н.М. 
„Конструирование и технология 
изготовления одежды из различных 
материалов” Часть 2 

Bibliotecă 
Internet  

1 1 

11 КУЗНЕЦОВА Л. А., ”Конструирование 
трикотажных изделий” М. ,,Легкая 
индустрия”, 1972. 

Bibliotecă 
Internet  

1 1 

12 МАТУЗОВА Е.М., Разработка 
конструкций женских изделий по 
моделям, М.,1983 

Bibliotecă 
Internet  

5 5 

13 РАЗБАШ А.И., Основы 
моделирования и художественного 
оформления трикотажных изделий, 
Москва, 1970 

Bibliotecă 
Internet 

4 4 

14 РАЧИЦКАЯ Е.И., Моделирование и 
художественное  оформление 
изделий из трикотажа, Ростов на 
Дону, 2003 

Bibliotecă 
Internet 

1 1 

15 СУШИНСКАС Л., Вязанная одежда, 
Ростов, 2006 

Bibliotecă 
Internet 

1 1 

16 С. М. САЛАМАТОВА, 
Конструирование одежды из 
различных материалах, Кишинэу 
2010 

Biblioteca 
Internet   

1 1 

17 Mirgorodskaia_Sekrety_shitia.rar     
2005 

Bibliotecă 
Internet 

1 1 

18 Revista „ ATEЛЬЕ ”, Moсква, ediție 
lunară 

Bibliotecă / 
Internet  

1 1 

19 Revista „ BURDA ” , Moсква, ediție 
lunară 

Bibliotecă / 
Internet  

1 1 

 


