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I. Preliminarii 

Disciplina „Elaborarea documentaţiei tehnice” îşi aduce contribuţia la formarea şi dezvoltarea competenţelor – cheie, 

cu precădere în ceia ce priveşte calităţile şi aptitudinile elevului ca cetăţean şi viitor specialist. Manifestarea 

competenţei înseamnă mobilizarea cunoştinţelor specifice disciplinei în dependenţă de situaţia reală, ce amplifică 

dimensiunea programatică în disciplină. Competenţele urmează să fie formate până la finele şcolarizării pentru 

împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru integrarea socială activă şi pentru angajarea în câmpul muncii.  

Studierea metodei de elaborare a documentaţiei tehnice pentru confecţionarea produsului vestimentar este necesar 

pentru familiarizarea elevilor cu informaţiile şi deprinderile cunoscute specialiştilor din domeniul respectiv al celor cu 

specializarea în modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături. Disciplina îndrumează elevul spre 

cercetare, investigaţie, lucrul cu sursele suplimentare de informaţie spre cooperare cu colegii şi evaluarea / 

autoevaluarea succesului / insuccesului educaţional.   

Disciplina „Elaborarea documentaţiei tehnice”  îşi aduce contribuţia la formarea şi dezvoltarea competenţelor în 

realizarea etapelor de elaborare a documentaţiei tehnice, ce include realizarea desenelor tehnice a produsului,  

realizarea reprezentărilor grafice a tiparelor de bază şi de model a vestimentului, executarea schemelor şabloanelor 

produsului, schemelor de încadrare a şabloanelor pe material şi de gradare a şabloanelor pentru obţinerea a două sau 

mai multe seturi de şabloane de acelaşi model.  

Pe  parcursul studierii la orele teoretice şi practice elevii vor obţine cunoştinţe şi  deprinderi în:   tehnicile de elaborare 

a şabloanelor, de realizare a încadrării şabloanelor, de apreciere a indicilor de utilizare şi de pierdere a materialului, de 

gradare a şabloanelor; vor deprinde abilităţi în evaluarea calităţii lucrărilor elaborate; vor înţelege principiile şi 

necesităţile etapelor elaborării documentaţiei tehnice. Lucrările grafice vor fi realizate de către elevi la solicitare în 

variantă clasică, utilizând instrumentele şi rechizitele de birou, sau în sala de calculatoare, utilizând redactorii grafici.       

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Motivaţia reprezintă procesul psihic important din motiv, ca ea impulsionează acţiunea, iar acţiunea prin intermediul 

conexiunii inverse influenţează baza motivaţională şi dinamică a ei. Motivaţia este o sursă de activitate şi este 

considerată ”motorul personalităţii”. Acest proces are rol deosebit de important în activitatea de învăţare a elevului şi 

în consecinţă în formarea personalităţii acestuia. Nu va avea loc un proces educaţional real dacă în prealabil nu s-ar 

identifica motivele învăţării şi nu ar fi determinată aria lor de acţiune. Cunoaşterea motivelor ce-l impulsionează pe 

elev în desfăşurarea actului învăţării este importanta, deoarece acestea  indică profesorului calea de urmare în 

vederea finalizării cu succes a educaţiei. 

Motivaţia învăţării mobilizează elevul la o activitate ce duce la asimilarea unor cunoştinţe, la formarea unor priceperi şi 

deprinderi. Motivaţia stimulează procesul de învăţare prin intensificarea efortului şi concentrarea atenţiei elevului, 

prin crearea unei stări de pregătire pentru activitatea de învăţare. Elevii  motivaţi sunt mai perseverenţi şi învaţă mai 

eficient. Motivaţia este una dintre cauzele pentru care elevul învaţă sau nu învaţă. În acelaşi timp, motivaţia poate fi 

efectul activităţii de învăţare. Cunoaşterea rezultatelor activităţii de învăţare (mai ales când acestea sunt pozitive) 

susţine eforturile ulterioare ale elevului. Din satisfacţia iniţiala de a fi învăţat, elevul îşi va dezvolta motivaţia de a 

învăţa mai mult. Deci, relaţia cauzală dintre motivaţie şi învăţare este una reciprocă. Motivaţia ajută la învăţare, iar 

învăţarea încununată de succes intensifică motivaţia. 
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Modulul Elaborarea documentaţiei tehnice  este structurat în trei unități de învățare și este destinat formării 

deprinderilor de executare a diferitor tipuri de documente şi reprezentări grafice necesare la confecţionarea 

produsului vestimentar în condiţii industriale şi individuale. 

Modulul prezintă etapele de proiectare și modelare a produsului de îmbrăcăminte, etapele de elaborare a setului de 

şabloane, necesare la croirea materialului, etapele de realizare a gradării şabloanelor, deoarece sunt etape importante 

în confecţionarea şi promovarea ulterioară a  modelului produsului vestimentar.  Pentru realizarea etapelor descrise 

vor fi utilizate şi informaţiile referitor  la tendinţele moderne curente şi de noile tipuri de materiale textile. 

Modulul contribuie la formarea competențelor profesionale ale tehnicianului necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor 

și sarcinilor de lucru stabilite în calificarea profesională: 

− Selectarea modelului de bază a produsului vestimentar. 

− Studiul tendinţelor moderne conform tipului de produs vestimentar. 

− Executarea schiţelor modelelor analogice produsului selectat. 

− Studiul materialelor textile pentru confecţionarea posibilă a produsului vestimentar selectat. 

− Utilizarea parametrilor dimensionali ai corpului şi a adaosurilor constructive pentru construcţiile de bază a 

produsului vestimentar.  

− Executarea reprezentărilor grafice a tiparelor de model în baza tiparului de bază a produsului vestimentar. 

− Executarea schemei setului de şabloane a produsului vestimentar. 

− Executarea schemei încadrării şabloanelor principale pe material. 

− Calcularea consumului de material şi aprecierea indicilor de utilizare şi de pierdere a materialului.  

− Realizarea schemelor de gradare a şabloanelor principale a produsului vestimentar. 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

Competenţele profesionale ale viitorului absolvent evidenţiază capacitatea de a integra cunoştinţele teoretice cu 

deprinderile practice în realizarea activităţii profesionale şi a obţine performanțe descrise în calificarea profesională. 

Modulul Elaborarea documentaţiei tehnice formează următoarele competențe profesionale specifice: 

CS1. Colectarea informaţiilor iniţiale necesare la elaborarea documentaţiei tehnice a produsului vestimentar şi 

utilizarea acestora într-un tot unitar. 

CS2. Realizarea construcţiilor de bază şi de model a unui produsului vestimentar conform schiţei de model. 

CS3. Executarea setului de şabloane, a schemelor de încadrare pe material şi gradare a şabloanelor principale a 

produsului vestimentar. 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 
Modalitatea de 

evaluare 
Numărul de 

credite Total 
Contact direct 

Lucrul individual 
Prelegeri Practică/ Seminar 

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

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Conţinutul documentaţiei constructive 

UC1.     

 Elaborarea setului de 
şabloane pentru 
confecţionarea 
produsului 
vestimentar 

1. Etapele de elaborarea a 
documentaţiei. 

2. Clasificarea şabloanelor. 

3. Cerinţele faţă de elaborarea 
şabloanelor. 

4. Set de şabloane. 

5. Şabloanele principale. 

6. Şabloanele derivate şi şabloane 
ajutătoare. 

 

A1. Identificarea conceptelor: documentaţie tehnică, 

set de şabloane, cerinţe tehnice faţă de 

elaborarea şabloanelor. 

A2. Utilizarea terminologiei speciale: schiţă de 

model, desen tehnic, modele analogice, tipar de 

bază al produsului, tipar de model. 

A3. Elaborarea şabloanelor principale. 

A4. Elaborarea şabloanelor derivate. 

A5. Elaborarea şabloanelor ajutătoare. 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

2. Încadrarea şabloanelor pe material 

UC2.  

Încadrarea 
şabloanelor pe 
material şi 
aprecierea indicilor 
de pierdere a 
materialului 

7. Cerinţele tehnice la încadrarea 
şabloanelor pe material. 

8. Metoda geometrică de calculare 
a ariei şabloanelor produsului 
vestimentar. 

9. Metoda de calculare a indicilor 
de utilizare şi de pierdere a 
materialului. 

A6. Utilizarea conceptelor: arie şablonară, deşeuri, 
indicii de utilizare şi de pierdere a materialelor. 

A7. Realizarea schemei încadrării şabloanelor. 

A8. Aprecierea consumului de material pentru 
produsul vestimentar. 

A9. Calcularea ariei şabloanelor. 

A10. Aprecierea indicilor de utilizare şi de pierdere a 
materialului.  

3. Gradarea şabloanelor 

UC3.  

Realizarea gradării 
şabloanelor 
principale 

10. Metode de gradare a 
şabloanelor.  

11. Metoda de gradare de calcul – 
proporţional. 

12. Gradarea şabloanelor. 

A11.  Utilizarea conceptelor: gradare, metoda de 
calcul – proporţional, variabile, valori. 

A12. Realizarea schemelor de gradare a şabloanelor 
principale ale produsului vestimentar prin 
mărirea ţi micşorarea lor. 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct Lucrul 
indivi- 
dual Prelegeri 

Practică/ 
Seminar 

1.       Conţinutul documentaţiei constructive 26 6 4 16 

2.       Încadrarea şabloanelor pe material 18 4 6 8 
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Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct Lucrul 
indivi- 
dual Prelegeri 

Practică/ 
Seminar 

3.       Gradarea şabloanelor 16 4 6 6 

 Total 60 14 16 30 

 
 
 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 
 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de evaluare Termeni de 

realizare 

1. Conţinutul documentaţiei constructive 

Tendinţele moderne a  
sortimentului produsului 
proiectat 

Studiul de caz 

1. Schiţe de model ale produsului de bază şi 
modelelor analogice, desenul tehnic  al 
produsului vestimentar selectat 

Prezentarea studiului  

 

Săptămâna 1 

Materialele textile posibile 
utilizate la confecţionarea 
produsului 

Studiul de caz 

2. Fişa cu mostre de materiale şi 
caracteristica lor 

Probă practică cu 
verificarea fişei 

Săptămâna 2 

 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de evaluare Termeni de 

realizare 

Caracteristica dimensională a 
corpului real 

Proiect individual: 
3.Tabela cu analiza comparativă a 
parametrilor dimensionali ai corpului real 

Prezentarea tabelei Săptămâna 3 

Tiparul de model al produsului 
vestimentar proiectat 

Proiect individual: 
4.Reprezentarea grafică a tiparului de 
model al produsului S 1:4 şi 
 S 1:1 

Probă practică cu 
verificarea tiparelor 

Săptămâna 6 

Setul de şabloane 
Proiect individual: 
5.Executarea şabloanelor  din hârtia 
transparentă S 1:1 

Probă practică cu 
verificarea şabloanelor 

Săptămâna 8 

2. Încadrarea şabloanelor pe material 

Metode de încadrare a 
şabloanelor pe material şi 
metode de calculare a ariei 
şabloanelor 

Studiul de caz: 

6. Avantajele și dezavantajele diferitor 
metode industriale 

Prezentarea studiului în 
formă de  referat 

Săptămâna 10 

Algoritmul calculărilor arilor Proiect individual: Prezentarea tabelei Săptămâna 12 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de evaluare Termeni de 

realizare 

Caracteristica dimensională a 
corpului real 

Proiect individual: 
3.Tabela cu analiza comparativă a 
parametrilor dimensionali ai corpului real 

Prezentarea tabelei Săptămâna 3 

Tiparul de model al produsului 
vestimentar proiectat 

Proiect individual: 
4.Reprezentarea grafică a tiparului de 
model al produsului S 1:4 şi 
 S 1:1 

Probă practică cu 
verificarea tiparelor 

Săptămâna 6 

Setul de şabloane 
Proiect individual: 
5.Executarea şabloanelor  din hârtia 
transparentă S 1:1 

Probă practică cu 
verificarea şabloanelor 

Săptămâna 8 

şabloanelor 7.Tabela cu aprecierea ariilor şabloanelor 
principale 

3.       Gradarea şabloanelor 

Gradarea şabloanelor conform 
metodei alternative 

Proiect individual: 

8.Reprezentarea grafică a gradării 
şabloanelor S 1:4 

Probă practică cu 
verificarea gradării  

Săptămâna 14 

Portofoliul  Proiect individual Prezentare orală Săptămâna 15 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

1. Elaborarea setului de şabloane pentru produsul vestimentar proiectat. 

2. Executarea schemei încadrării şabloanelor pe material şi calcularea indicilor de pierdere.  

3. Executarea schemelor de gradare a şabloanelor principale ale produsului vestimentar proiectat.



IX. Sugestii metodologice 

Curriculumul modular  ”Elaborarea documentaţiei tehnice” este un curs, ce orientează 

organizarea şi desfăşurarea proceselor de predare – învăţare - evaluare la formarea 

competenţelor ce stau la baza activităţii profesionale.  Activitățile de predare-învățare, precum 

şi lecțiile practice, vor fi desfășurate în săli echipate cu materiale necesare la realizarea 

sarcinilor impuse pentru îmbunătățirea instruirii interactive.  Volumul și varietatea conținutului 

materiei de studiu impun utilizarea unei varietăți de metode, mijloace și tehnici  în procesul de 

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

pot fi utilizate următoarele:  - Studii și cercetare;   - Tehnici pentru dezvoltarea gândirii critice;  

- Exerciții și probleme. 

Metoda explicaţia este o formă de expunere orală în care predomină argumentarea raţională, 

înţelegerea esenţei lucrurilor şi a descoperirii direcţiei desfăşurării fenomenelor.  

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

metodei constă în faptul că fiecare dintre elev poate analiza şi selecta informaţia necesară. 

Demonstraţia este metoda didactică prin care profesorul prezintă direct fenomene – obiecte – 

activităţi – calcule – experienţe, astfel transmite elevilor cunoştinţe pe o bază perceptivă şi 

documentară. Se vor utiliza procedeele: demonstrarea cu reprezentări grafice, cu desene la 

tablă, cu obiecte şi mostre speciale. 

Problematizarea reprezintă o modalitate de instruire, ce îmbină rezolvarea de probleme şi 

situaţii, valorificarea experienţei anterioare ale elevului, completarea fondului de cunoştinţe şi 

efectuarea unui efort personal. Starea conflictuală mentală creată elevilor reprezintă motorul 

descoperirii şi necesităţii de cunoaştere şi autodepăşire. Procedeele de aplicare la disciplina 

studiată vor fi: prezentarea prin analize de cazuri; prin proiecte; prin îmbinarea lucrărilor 

practice cu algoritmizare, prin strategii experimental – faptice.  

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

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

o schiţă, o prezentare grafică, un album cu imagini, desene, tipare, reprezentări grafice, 

scheme,  etc. În procesul de elaborare a documentaţiei tehnice pentru produsul vestimentar 

proiectat este necesar de a prezenta elevului exemple de proiecte deja elaborate, precum şi 

exemple de tipare, scheme, fişe cu desene şi tabele speciale. 

Portofoliul activităţilor individuale al elevului va însoţi procesul de studiu. De-a lungul cursului 

elevii vor menţine un portofoliu structurat în două secţiuni. În partea I elevii colectează şi 

analizează informaţii, ştiri și inovații în domeniul proiectării îmbrăcămintei. În partea a II elevii 

vor reflecta asupra învăţării prin realizarea activităţilor practice și individuale propuse la fiecare 

unitate de învățare. Secţiunea portofoliului va fi ca o colecţie de experienţe şi activităţi pe care 

elevii le-au realizat în cadrul orelor de activitate individuală pe tot parcursul anului. Acestea 

reflectă interesele, abilităţile şi experienţele specifice de învăţare ale fiecărui elev. Produsele, 

care vor fi  prezentate în această secţiune pot fi următoarele: schiţe de model, desene tehnice 

a vestimentului, tipare de model ale produselor de îmbrăcăminte, şabloane, tabele, fişe cu 

mostre, scheme de încadrări şi scheme de gradări a şabloanelor, etc.   



 

Metodele recomandate pentru fiecare din unităţile de învăţare sunt prezentate în tabel: 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţare 
Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

1.  Conţinutul documentaţiei 
constructive 

Demonstraţia 
combinată. 

Explicaţia. 

Activitate 

creativă. 

Lucrare practică. 

Studiul de caz. 
Lucrul cu reviste, 
surse din internet. 

Proiect individual. 

2.  Încadrarea şabloanelor pe material Demonstrația 
combinată. 

Explicaţia. 

Problematizarea. 

Algoritmizarea. 

Lucrare practică. 

Problematizarea. 

Studiul de caz. 

Proiect individual. 

3.  Gradarea şabloanelor Demonstraţia 
combinată. 
Explicaţia. 

Lucrul cu 
manualul. 

Lucrare practică. 

Problematizarea. 

Proiect individual. 

 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Activitățile de evaluare sunt 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, se va aduce la cunoștința 

elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (criterii de notare) şi condițiile de realizare a 

fiecărei evaluări.  

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive 

sunt prezentate în tabel: 

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. 

 Stabilirea strategiei rezolutive. 

 Prezentarea si interpretarea rezultatelor. 

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 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

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. 

3. 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 
în cauză. 

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

4. 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, vizibile 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. 

 Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este 
un colaj de citate. 

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

 Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare 
logică a ideilor, frazelor, paragrafelor textului. 

 Text formatat citeț, lizibil. plasarea clară în pagină. 

5. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 
analizat de caz. 

 Punerea în evidentă a subiectului, problematicii și 
formularea. 

 Logica sumarului. 

 Referință la programe. 

 Completitudinea informației și coerența între subiect 
și documentele studiate. 

 Noutatea și valoarea științifică a informației. 

 Exactitatea rezultatelor și rigoarea probelor. 

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

 Originalitatea studiului, a formulării și a realizării. 

 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 

 Aprecierea critică, judecată personală a elevului. 

 

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

− cerințele tehnice faţă de schiţele de model şi faţă de desenele tehnice ale produselor 

vestimentare proiectate; 

− cerințele tehnice faţă de construcţia tiparelor de bază şi model ale produselor 

vestimentare proiectate; 

− cerințele tehnice către elaborarea setului de şabloane a produselor vestimentare 

proiectate; 

− cerințele tehnice la executarea schemelor de încadrare a şabloanelor pe material şi 

croirea detaliilor vestimentului; 

− cerințele tehnice la executarea schemelor de gradare a şabloanelor produsului 

vestimentar proiectat; 

− cerinţele către completarea şi prezentarea portofoliului. 

 

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. Schiţa de model şi desenul tehnic ale 
produsului vestimentar. 

 Creativitatea și originalitatea. 

 Corectitudinea executării. 

 Corespunderea cerințelor tehnice. 

 Productivitatea lucrului. 

2. Construcţia tiparelor de bază şi de 
model a produselor vestimentare 
proiectate. 

 Corectitudinea calculărilor. 

 Corectitudinea construcţiei tiparului de 
bază şi a construcţiei tiparului de model. 

 Corespunderea cerințelor tehnice. 

 Corespunderea schiţei produsului. 

 Productivitatea lucrului. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

3. Setul de şabloane ale produsului 
vestimentar proiectat. 

 Corectitudinea elaborării şabloanelor. 

 Completitudinea setului de şabloane. 

 Corespunderea cerințelor tehnice şi 
corectitudinea notiţelor pe ele. 

• Productivitatea lucrului. 

4. Schemele de încadrare a şabloanelor 
pe material şi executarea calculărilor 
indicilor de pierdere a materialului. 

 Corectitudinea executării schemei de 
încadrare a şabloanelor. 

 Corespunderea cerințelor tehnice. 

 Corectitudinea executării calculărilor 
indicilor de pierdere a materialului. 

 Productivitatea lucrului. 

5. Schemele de gradare a şabloanelor 
principale ale produsului vestimentar. 

 Corectitudinea executării  schemelor de 
gradare a şabloanelor principale. 

 Corespunderea cerințelor tehnice. 

 Productivitatea lucrului. 

6. Portofoliul lucrărilor practice, ce 
conţine reprezentări grafice şi 
machete a produselor vestimentare. 

 Corectitudinea realizării lucrărilor 
practice. 

 Gradul de completare a lucrărilor. 

 Acurateţea reprezentărilor grafice, 
aspectul exterior al al lucrărilor. 

 Prezentarea în termenii stabiliţi. 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Cerințe față de sălile de curs 

Pentru orele teoretice Tablă interactivă sau proiector, placarde, planşete, fişe cu 
desene, cu tabele, exemple de proiecte de an. 

Pentru orele practice Instrumente de birou şi materiale necesare, manuale, fişe 
cu desene, fişe cu tabele, reviste, internet. 

Pentru orele individuale Instrumente de birou şi materiale, manuale , fişe cu 
desene, fişe cu tabele, reviste, internet. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Sunt indicate resursele didactice ce sunt puse la dispoziţia elevilor de către instituţia de 

învăţământ, ce pot fi accesate de către elevi la biblioteca instituţiei de învăţământ. 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 

Locul în care poate 
fi consultată/ 

accesată/ procurată 
resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile, 

CTC 

1. Vasilescu E., «Desen industrial tehnic», Bucureşti, 
1994, 316p. 

Bibliotecă 1 

2. Spânu C., «Bazele modelării artistice», Chişinău, Bibliotecă 1 
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Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 

Locul în care poate 
fi consultată/ 

accesată/ procurată 
resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile, 

CTC 

2001, 120p. 

3. АМИРОВА  К.Э.,  «Конструирование  одежды», М,  
2001, 494 c. 

Bibliotecă 

Internet 

1 

4. Булатова Б.Е., «Конструктивное моделирование 
одежды», М, 2003, 272 с. 

Bibliotecă  1 

5. Гурьянова Н.И., Зуйкова В.Н., «Конструирование 
одежды», М Легкая индустрия, 1974, 384 с.  

Bibliotecă 10 

6. Дружинин Н.С., Чувиков Н.Т., «Черчение»,  
Москва «Высшая школа», 1982  

Bibliotecă 10 

7. Ермакова К.И., «Основные, производные и 
подсобные лекала для женского пальто», М., 
Легкая индустрия, 1974, 56 с. 

Bibliotecă 10 

8. Ермилова В.В., «Моделирование и 
художественное оформление одежды», М, 2000, 
180 с. 

Bibliotecă 3 

9. КОБЛЯКОВА A. A., « Размерная  типология 
населения», М., 2001, 288с. 

Bibliotecă 

Internet 

5 

10. КОЗЛОВА Т. В., «Моделирование и 
художественное оформление  женской и детской 
одежды»,  Москва, 1990 

Bibliotecă 

Internet 

1 

11. РОГОВА А.П.,  «Основы конструирования 
мужской и детской верхней одежды», М., 1986 

Bibliotecă 

Internet 

4 

12. Revista ATELIER Bibliotecă 

Internet 

14 colecţii 

13. Revista BURDA Bibliotecă 

Internet 

20 colecţii 

 

 


