
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 
Colegiul Tehnologic din Chișinău 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Curriculumul stagiului de practică 
 

Practica de specialitate 
 
 

                    Specialitatea:  72340    Modelarea şi tehnologia articolelor din piele și înlocuitori 
 
                        Calificarea:      Tehnician industria confecțiilor din piele și înlocuitori 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chişinău 2017 

                                                 

 

 



2 

 

Curriculumul a fost elaborat în cadrul Proiectului EuropeAid/133700/C/SER/MD/12  

"Asistenţă tehnică pentru domeniul învăţământ şi formare profesională  

în Republica Moldova",  

implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene 

 

 

 

 

Autori: 

Cerchina Lilia, grad didactic doi, Colegiul  Tehnologic din Chişinău. 

 

 
 

 

Recenzenţi: 

1. Calîm-Nichiforov Lilia, grad didactic superior, şef de catedră, Colegiul  Tehnologic din Chişinău. 

2. Ciubrei Rodica, grad didactic doi, metodist, Colegiul  Tehnologic din Chişinău. 

 

Adresa Curriculumului în Internet: 

Portalul naţional al învăţământului profesional tehnic  

http://www.ipt.md/ro/produse-educationale 

 
 

 

 

 

http://www.ipt.md/ro/


3 

 

Cuprins 

I.Preliminarii ……………………………………………………………………………………………..……………4 

II.Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională …………4 

III.Competențele profesionale specific stagiului de practică ……………………………………5 

IV.Administrarea stagiului de practică     …………………………………………………………………5 

V.Descrierea procesului de desfășirare a stagiului de practică    ………………………………5-7 

VI.Sugestii metodologice       ………………………………………………………………………………………7-8 

VII. Sugestii de evaluare a  stagiului de practică   ………………………………………………………8-9 

VIII.Cerințe față de locurile de practică   ……………………………………………………………………9 

IX.Resurse didactice recomandate elevilor.…………………………………………………………………10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

I. Preliminarii 
 



4 

 

Curriculumul   la stagiul de practică reprezintă un document de o importanţă esenţială pentru programele de 
formare practică în dezvoltarea personală şi profesională a tinerilor specialişti din domeniu. Ne propunem, ca acest 
document să integreze cunoştinţe privind relevanţa programelor de formare practică şi modul eficient de derulare 
a acestora, atât din punct de vedere organizatoric, precum şi din punct de vedere pedagogic, formativ.Practica de 
specialitate  se realizează  la anul II de studii, care se va desfăşura în cadrul instituţiei de învăţământ   atît și în 
cadrul unităților economice cu performanțe în domeniu, respectiv cu condiția îndepliniri programului curricular. 
Practica se va desfăşura pe o perioadă de 4 săptămâni în semestrul IV, conform graficului stabilit la nivelul unităţii 
de  învăţământ. O săptămâna de practica cuprinde 5 zile lucrătoare a câte 6 ore pe zi. Practica de specialitate  
reprezintă o componenta majora în procesul instructiv - educativ pentru viitoarea meserie, este conceput ca parte 
componentă a procesului de formare profesională, care asigură aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite în 
cadrul unităţilor de curs din anul II de studii,  are ca scop de a ridica competenţele şi cunoştinţele elevilor în 
profesia      pe care au ales-o, specifică domeniilor respective şi  în acelaşi timp este  rolul decisiv în calificarea 
elevului, dezvoltă formarea deprinderilor  practice  ale elevului, 

Drept urmare, Practica de specialitate  va urmări realizarea obiectivelor generale: 

- consolidarea cunoştinţelor teoretice şi practice studiate; 

- familiarizarea cu concepţiile de bază a specialităţi şi a opţiunii de alternativă a carierei profesionale; 

- obţinerea unor deprinderi primare specifice specialităţii. 

II. Motivarea, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională. 

Cadrele  didactice ce dirijază procesului de instruire practică vor prezenta elevilor scopul , sarcinile învățării 
individuale în raport cu ritmul de muncă al fiecăruia și domeniile de aplicare a cunoștințelor ( satisfacție,descoperiri 
proprii,) ce vor trezi la elevi interesele personale față de instruire , curiozitatea și voința de a studia  și a se implica 
activ  în orice proces de învățare  pentru dezvoltarea  competențelor profesionale și de a se autoinstrui în meseria 
pentru care se pregătesc ca  să-și realizeze scopurile vieții și activează motivația. Sarcina de lucru propusă  va fi 
dirijată de professor . Elevul este pus în situaţia de a executa prin propriile forţe tema activităţii propuse iar 
obiectivul obţinut contribuie la formarea experienței, independenţei lui. Motivaţia pe care profesorul  o creează 
elevilor îi determină să înţeleagă necesitatea efortului prelungit în executarea acţiunilor de reproducere concretă la 
fabricarea unui produs, este stimulat şi interesat  să-şi  concentreze atenţia, treptat devine perseverent, învaţă să 
se stăpânească şi să învingă greutăţile care se ivesc în timpul efectuării sarcinilor necesare. De aici rezultă că 
trăsăturile pozitive ale voinţei elevului se dezvoltă în mare măsură în procesul activităţii lui. Toate aceste situaţii 
create în cadrul stagiilor practice influenţează în mod pozitiv educarea elevilor din punct de vedere caracterial, în 
spiritul dragostei faţă de muncă, al respectului faţă de bunurile create de ei şi de ceilalţi. Deprinderile şi abilitățile  
de muncă practică îl obişnuiesc pe elev cu o activitate utilă, ceea ce contribuie la pregătirea lui pentru viitoarea 
profesie. 
Obiectivul și utilitatea stagiului de practică este : 

 de a oferi elevilor cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi la elaborarea produselor; 

 adaptarea la cerinţele pieţii muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice; 

 responsabilizarea pentru asigurarea calităţii produselor; 

 de a crea un vocabular specific domeniului; 

 a dezvolta abilităţi de concepere, planificare, monitorizare şi evaluare a produselor; 
Cursul dat permite  elevului ca să se manifeste ca personalitate. La instruire practică elevii  se încadtrează activ în 
diverse sarcini de  învățare cum ar fi : prelucrarea elementelor tehnologice,  elaborarea și confecționarea 
semifabricatelor de încălțăminte,  tehnici de operare manuală - individuale și mecanizate elaborarea elementelor 
tehnologice , ia decizii în rezolvarea problemelor. 
 Toate acestea contribuie la dezvoltarea multilaterală a individului și motivează în permanență elevul. 
Motivația elevilor dezvoltă participarea lor activă în :   

 procesul învățării și formării deprinderilor practice 
 al activității lor  proprii de descoperire și imaginare 
 capacități  individuale 
 voința față de munca depusă  
 interesul pentru instruire 

 
III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

Competenţe generale dezvoltate în cadrul stagiilor de practică: 
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 acumularea de cunoştinţe şi competenţe cuprinse în activităţile specifice domeniului în care practicanţii îşi 
desfăşoară stagiul, prin plasarea lor în situaţii reale de muncă;  

 creşterea motivaţiei pentru profesia aleasă, printr-o mai bună cunoaştere a acesteia în context real de 
muncă;  

 pregătirea practicanţilor pentru încadrarea în câmpul muncii, prin acumularea de experienţă practică în 
domeniul vizat;  

 formarea de competenţe privind relaţiile interumane în procesul de muncă (spirit de echipă, abilităţi de 
comunicare şi relaţionare, conştientizarea importanţei calităţii muncii) 

 similarea termenilor specifici ai limbajului de specialitate. 
Competențele personale: 
 comunicare interactivă (verbală, nonverbală, paraverbală) la locul de muncă;  
 munca și comportamentul în echipă;  
 utilizarea calculatorului și prelucrarea informației;  
 dezvoltare personală prin formare pe tot parcursul vieții.  
 

Prin parcurgerea stagiului de practică se urmăreşte dobândirea competenţelor profesionale specifice. 
 
1. Consolidarea cunoștințelor teoretice în  formarea abilităților  la practica de specialitate. 
2. Utilizarea indicilor tehnici  la confecționarea semifabricatului de încălțăminte. 
3. Asamblarea reperelor și formarea fețelor  încălțămintei  de casă. 
4. Îndeplinirea operațiilor tehnologice de fabricare a fețelor de pantofi . 
5. Aplicarea tehnicii manual-individuale și mecanizate la diverse prelucrări tehnologice. 
6. Dezvoltarea deprinderilor profesionale și personale la realizarea sarcinilor de fabricare . 
7. Analizarea  și îndeplinirea etapelor de asamblare, formare spațială  în ordine cronologică.  
8. Selectarea utilajelor în funcție de tipul sarcinii utilizate în confecționarea încălțămintei. 
9. Respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii in procesul activităţilor practice. 
 

IV. Administrarea stagiului de practică. 
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V. Descrierea procesului a stagiului de practică 

 

Activități/sarcini de lucru Produse de elaborat Modalități de evaluare Durata de 
realizare 

(ore) 

 UC1. Planificarea sarcinilor şi a 

timpului de lucru 

S1. Identificarea obiectivelor de 
realizat precum şi durata 
necesară efectuării lucrărilor. 

S2. Stabilirea etapelor şi a 
modului de abordare, în 
funcţie de sarcinile de 
îndeplinit şi timpul disponibil. 

S3. Instruirea zilnică pentru 
securitatea în muncă. 

Rezumat scris pentru raport 

 

Normative şi reguli pentru 

sănătatea și securitatea în 

muncă 

 

 
Fișa de observație 

completată  
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S4. Revizuirea  şi, după caz, 
actualizarea planificării pentru a 
atinge mai eficient obiectivele 

propuse  

 
UC2. Tehnologii de 
confecţionare a încălţămintei 
de casă. 
 
1.Croirea reperelor ansamblului 
superior și inferior 
 
 
2. Procedee de confecţionare a 
feţelor de încălţăminte. 
 
3. Formarea spaţială a feţelor  
pe calapod. 
4. Fixarea ansamblului 

exterior - inferior cu partea 

superioară(fața de 

încălțăminte). 

5. Finisarea finala a 
produselor. 
 

Mostre confecționate 
Set de tipare pentru croire 

Documentaţii tehnice 
desenul tehnic, tiparul bază 
Materia primă şi auxiliară, 

furnitura (în corespundere cu 
modelul) 

Normele de timp pentru 
confecţionarea produselor 

Fișe de observație 
Traseul  tehnologic de 
prelucrare și pregătire a 
reperelor ansamblului superior. 
 Schema de asamblare  
Traseul tehnologic de asamblare 
a reperelor ansamblului 
superior. 
Scheme grafice cu  tipuri de 
îmbinări  prin coasere 
Mașini de cusut fețe de 
încălțăminte 
Traseul  tehnologic de 
prelucrare și pregătire a 
reperelor ansamblului inferior.  
Traseul tehnologic de asamblare 
a reperelor ansamblului inferior. 
 

Prezentarea și 
argumentarea 
lucrărilor  
Prezentarea 
produselor finisate. 
  

60 ore 

UC3.Confecţionarea feţelor de 
încălţăminte.(PANTOFI)  

   Destinaţie. 

 Natura materiei 
prime.  

 Modul fabricării. 

 Tehnologia de 
confecţionare. 

1. Croirea detaliilor 
componente. 
2. Prelucrarea iniţială a 
reperelor flexibile 
 

Set de tipare pentru croire 
Documentaţii tehnice 

desenul tehnic, tiparul bază 
Materia primă şi auxiliară, 

furnitura (în corespundere cu 
modelul) 

Normele de timp pentru 
confecţionarea produselor 

Mostre confecționate 
Set de tipare pentru croire 
Echipamente și utilaje la 

prelucrarea marginilor reperelor 

Tipare de control 
Traseul  tehnologic de 
prelucrare și pregătire a 
reperelor 
 

Prezentarea și 
argumentarea 
lucrărilor 

54 ore 

3. Procedee de confecţionare 
a feţelor de încălţăminte. 
3.1.Schema de asamblare. 
Traseul tehnologic. 
 3.2.Îmbinarea prin coasere a 
reperelor de căptuşeală 
3.3. Montarea şi asamblarea 

Traseul tehnologic de asamblare 
a reperelor 
Scheme grafice cu  tipuri de 
îmbinări  prin coasere 
Mașini de cusut fețe de 
încălțăminte 
Scheme tehnologice de 

Prezentarea și 
argumentarea  
lucrărilor  
  

 



7 

 

reperelor pe etape: 
o Montarea şi coaserea 

reperelor ce compun 
căputa 

o Mntarea . Coaserea 
reperelor ce compun 
carîmbii 

o Montarea. Coaserea 
căputei cu căptuseala 

3.4. Montarea . Coasera 
carîbilor cu căptuşeala 
3.5. Efectuare operațiilor de 
finsare. 

asamblare.  
 

 
VI. Sugestii metodologice 

 
In cadrul activităților organizatorice la ore cadrul didactic utilizează practic diverse strategii de învățare, menite să 
formeze competențe și abilități specifice disciplinei pe care elevii le aplică în activități practice ce ține de unitatea de 
conținut cît și la soluționarea problemelor a valorilor proiectate. 
În realizarea scopului major al disciplinei un rol hotărâtor îl au strategiile de predare - învăţare - evaluare.  
Conform pedagogiei competenţelor, în cadrul orelor de instruire practică se va pune accentul pe: 

 oferirea de oportunităţi fiecărui elev de a-şi valorifica potenţialul intelectual, aptitudinile personale şi 
experienţa individuală; 

 stimularea spiritului critic constructiv, a capacităţii de argumentare şi de identificare a alternativelor; 
 cultivarea independenţei cognitive, a spontaneității şi a autonomiei în învăţare; 
 formarea la elevi a unor atitudini şi comportamente conforme valorilor general-umane şi naţionale. 
 Monitorizarea competenţelor elevilor în etapele de pregătire şi a celor finale ale absolvenţilor. 
 Dobîndirea abilităților practice necesare promovării competențelor. 

În acest context avem grijă ca:  
- strategiile didactice să fie relevante, adică să fie construite in baza unor situaţii reale din viaţa profesională;  
- să fie inductive - elevii rezolvă probleme, iau decizii pe marginea unor cazuri/ probleme concrete, ca mai apoi să 
facă generalizări şi pentru alte situaţii;  
- să fie active - elevii învaţă prin acţiune;  
- să fie bazate pe colaborare, adică să se desfăşoare activităţi în grupuri şi prin cooperare;  
- să fie interactive - să se organizeze pe baza unor discuţii dirijate şi dezbateri;  
- să fie critice - elevii sunt încurajaţi să-şi expună punctele de vedere, să argumenteze. 
 
Pentru ca elevii să parcurgă cu succes acești pași se vor aplica strategii care formează treptat cunoștințele, 
capacitățile, atitudinile, deprinderile.  
Ansamblul metodelor și strategii  didactice utilizate în procesul formării competențelor și pentru transpunerea 
obiectivelor la stagiul de practică se vor propune metodele  utile  la orele de practică. 
Metode tradiționale  - explicația, demonstrațiile, prelegerile, conversația euristică , etc.  
Metodele moderne interactive- studiul de caz, dezbateri, brainstorming, problematizarea, investigația, 
explorarea din unghiuri de vedere multiple, discuția panel, argumentarea și contr-argumentarea, învățarea 
academică independentă  orientate spre cultivarea interesului, motivației, activismului, colaborării sociale, 
spiritului de organizare, inițiativă, inventivitate și creativitate etc.  
Metode specifice disciplinei – documentare științifică și artistică, vizite la întreprinderi de profil       și ateliere de 
creație, expoziții și manifestări naționale,reprezentări audio-vizuale (metode tehnologice aplicative ,imagini și 
desene pentru proiecții) etc. 
Metode de cercetare şi aplicare : directe (observare, lucrări individuale, studiul de caz); indirecte (modelare, 
realizare, asamblare ...) 
Metode de comunicare eficientă : orală expozitivă (explicaţia..); orală interogativă (problematizarea, conversaţia 
euristică)  
Forme de colaborare – individuală,  în grup,  colectivă, frontală. 
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Menţionăm că strategia didactică în cadrul stagiului de practică se construieşte în funcţie de: 

 competenţele/ valorile proiectate a fi formate; 
 subiectul lecţiei;  
 particularităţile de vârstă ale elevilor,  
 experienţa profesorului;  
 resursele utilizate; 
 formele de organizare;  
 tipul lecţiei. 
Ansamblul metodelor şi procedeelor didactice utilizate în procesul formării vor fi atât metodele tradiţionale 
(explicaţia, demonstraţia, prelegerile, conversaţia euristică), modificate şi completate în funcţie de finalități 
modulare propuse, cât şi metodele moderne, interactive, orientate spre cultivarea interesului, motivaţiei, 
activismului, colaborării sociale, spiritului de organizare, iniţiativă, inventivitate şi creativitate. 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică. 

Evaluarea  stagiului de practică se realizează atât pe perioada de desfășurare a practicii cât și la finalizarea acestei  
activității. Evaluarea scoate în evidență  nivelul în care se formează competențele specifice, va viza aprecierea 
nivelului de dezvoltare la elevi a competenţelor tehnice din standardul de pregătire profesională. 
Evaluarea la stagiul de practică poate fi:   a) iniţial (la început de lecție) 

                           b) continuu/formativ (pe tot parcursul lecţiei sau al stagiului de practică) 
                           c) finală/sumativă (la finalul  lecției practice sau la finalul stagiului de practică ). 

Pe perioada de desfășurare a practicii cât și la finalizarea acestei  se vor practica  2 metode de evaluare: 
  - evaluarea continuă (sarcini practice, controlul interfazic evaluări curente, orale, teme pentru acasă..) 
  - evaluarea sumativă (aprecierea sarcinii practice, studiu de caz, produsul fabricat, raportul pe practică, 
                                                                agenda personală) 
  
Evaluarea are la bază două mecanisme operaţionale de măsurare şi apreciere.   Stagiul practic are funcţie de 
reglare-autoreglare permanentă a activităţii elevilor. În cadrul practicii cadrul didactic poate practica tipuri de 
evaluare bazată pe criterii. Criteriile și instrumentele de evaluare vor fi elaborate și distribuite încă de la începutul 
instruirii practice. Sunt evaluate toate componentele unui rezultat: abilitatea cognitivă şi practică. Prin abilitatea 
cognitivă se înţelege utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative, prin abilitate practică - măiestrie  şi utilizare a 
metodelor, materiale, instrumentelor specifice. În cadrul practicii de specialitate cadrul didactic va aplica diverse 
metode de evaluare, în special cele de evaluare a abilităţilor practice bazate pe aprecierea produsului finit. Criteriile 
de notare contribuie la formularea unei evaluări obiective. Astfel spre exemplu: 

Nr. Categoria de produs  Criterii de evaluare a produsului 

1 Acte specifice 

 

  corespunderea standardelor de elaborare 

  corectitudinea formulării conţinutului 

2               Produs elaborat   corectitudinea interpretării 

  calitatea soluţiilor/ proceselor 

  completitudinea produsului 

  elaborarea şi structura produsului 

  calitatea materialului folosit 

  creativitatea 

3 Fişe de observaţii    relevanţa 

  veridicitatea 

 corectitudinea 

  completitudinea 

  respectarea normelor , 

  productivitatea 

Agenda reprezintă un instrument de înregistrare și monitorizare a activităților realizate de către elevi la locul de 

desfășurare a stagiului de practică. 
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Pe parcursul practicii elevii întocmesc raportul practicii. Raportul va cuprinde o relatare cu analize şi concluzii 

despre activitatea  și sarcina efectuată pe parcursul stagiului de practică, (descrierea produsului fabricat, scheme 

grafice la un anumit proces tehnologic, modul de organizare a ideilor/metodelor și a materialelor utilizate). 

VIII. Cerințe față de locurile de practică 
 

Pentru eficientizarea și optimizarea instruirii în domeniul stagiului de practică este necesar ca procesul 
didactic să fie realizat în săli-ateliere specifice dotate cu material didactic educațional și ilustrativ, echipament 
tehnic (utilaj), mobilier, ustensile necesare.  Pentru asigurarea legăturii cu unitățile economice cu performanțe în 
domeniu se va organiza de a petrece lecții practice în ateliere, laboratoare (secții) experimentale ale 
întreprinderilor de profil, respectând tematica și conținuturile recomandate și prezentate în curriculum. 
La procesul instructiv-educativ la disciplinele stagiului de practică, conform regulamentului și normelor igieno-
sanitare ce prevăd de la 4.5până la 0.5m2 pentru un elev, se propune formarea grupelor cu un număr de 8-10 elevi. 
 

Nr. 
crt. 

Locul de muncă/postul Cerințe față de locul de muncă/postul propus 
practicantului 

1 ateliere, laboratoare (secții) CTC Corespunde normelor sanitare, dotat cu material  
didactic   educațional și  ilustrativ, 
echipamente(șorț, capote) , utilaje suport (mașini 
de cusut cu masă  plană , mașini de cusut cu 
colană,mașina de prelucrat margini) mobilier 
(mese de lucru, mese pentru croit)   ustensii 
necesare.     Sistem de ventilare. 
Iluminare corespunzătoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 Secții experimentale/specializate ale 
întreprinderilor de profil 

Mese de lucru. Instrumentarul necesar, utilaje  
(mașini de cusut, mașini speciale, mașina 
semiautomat, automate ) 

Practica de specialitate se va desfășura în cadrul întreprinderilor industriei ușoare din zonă.  

Lista orientativă a instituţiilor şi întreprinderilor cu care sunt încheiate/ se intenţionează încheierea contractelor de 
desfăşurare a practicii:  

1. ÎNTRERINDEREA ,,ECHIPROT” S.R.L 
2. ÎNTREPRINDEREA ,,OLDCOM” 
3. ÎNTREPRINDEREA ,,ARILUX” 
4. ÎNTREPRINDEREA ,,Goltvis Lux” 
5. ,,ARTIMA” S.A. 
6.,, AVATEH-PRO” S.R.L. 
7. ,,DAXEN-COM” S.R.L. 
8. ,,TOCUSOR” S.A. 
9. ,,CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX “ S.R.L. 
10. ,,DAMIAN” S I.I. 
11. ,,DICTON-AS” S.R.L.  
Cerințele generale cu privire la alegerea locului pentru desfasurarea stagiilor de practica sunt urmatoarele: 

 întreprinderea trebuie sa dețina o dotare corespunzatoare - logistica, tehnica si tehnologica - necesara 

valorificarii cunostințelor teoretice, dobîndite de elev în cadrul procesului de instruire la colegiu; 

 întreprinderea trebuie sa dispuna de specialisti cu studii superioare în stare sa coordoneze și să participe la 

desfasurarea stagiului de practica a elevilor și să evaluieze rezultatele asestui stagiu; 

 întreprinderea trebuie sa desfăsoare programul de activitate astfel încât sa permită realizarea activității de 

practicaă a elevilor în condiții normale; 

 
IX. Resurse didactice recomandate elevilor. 
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Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare disponibile 

1. И.Н. Леденёва,  Индивидуальное 
изготовление и ремонт обуви, М., 
Издательский ценр «Академия», 2010   

Bibliotecă 2 

2. Палицкий И.А., М.Н. Дейч, Изготовление 
обуви по индивидуальным заказам, М, 
1990 

Bibliotecă 4 

3. Valeaev A., Articole de încălțăminte 
Chișinău, Lumina, 1992 120 p. SBN5-372 
01168-8 

Bibliotecă 5 

4. Фукин В.А.,Калита,А.Н.Технология 
изделий из кожы.Учебник для 
вузов.Москва    Легпромбытиздат 
1988.272. с.ISBN 5-7088-0180-8 

Bibliotecă 2 

5. Шагапова,И.М.Технология зборки 
заготовок верха обуви.Москва 
Легпромбытиздат 1989.224 с. ISBN 5-
7088-0078-X 

Bibliotecă 4 

6. Справочник обувщика. 
Проектирование.Материалы. Москва 
Легкая промышленность и бытовое 
обслуживание 1988.432 с. ISBN 5-7088-
0215-4 

Bibliotecă 4 

7. C.Gheorghescu,,Utilaje şi tehnologia 

meseriei confecţioner produselor din piele 

şi înlocuitori”V-1 Bucureşti 1992; 

 

Bibliotecă 4 

8. I.Pozdneacov,,Organizarea de confecţionare 

a feţelor de încălţăminte”Moscova1970; 

 

Bibliotecă 4 

9. T.P. Şveţova „Tehnologia 

încălţămintei”Moscova1983 
Bibliotecă 5 

 


