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FEDERAȚIA CNOS-FAP 
(Centrul Național de Opere 
Saleziene) din 1977 este activă 
la nivel internațional, național, 
regional și local, unde sunt în  
derulare programele de 
formare, în cadrul proiectelor 
educaționale. Federația 
operează prin formarea inițială, 
profesională, și de specialitate 
în sectoarele industriale și în 
sfera inițiativelor de formare 
profesională continuă, și stă în 
contact cu piața forței de 
muncă.
Federația coordonează centrele 
numite "CFP" – Centrele de 
Formare Profesională în Italia, 
România și Republica Moldova.

SALESIANI

PER IL LAVORO

Fundația „MICHELE RUA”, 
înființată în anul 2013, are drept 
scop ajutorarea tinerilor și 
adulţilor, mai ales săraci, 
îndeosebi prin instruire, 
asistenţă morală şi socială, 
formare şi recalificare 
profesională cu reintegrarea în 
societate.
   Pentru realizarea acestui scop 
a fost creat Centrul de Formare 
Profesională care oferă cursuri 
profesionale pentru următoarele 
specialități: sudor, cusutor, 
electrician, instalator sanitar.
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OFERTE INSTRUIRE

CONTACTE

OBIECTIVELE CURSULUI

CENTRUL de FORMARE Cursuri au ca obiectiv transmiterea 
cunoștințelor, abilităților și deprinderilor de 
folosire a tehnologiilor utilizate în Uniunea 
Europeană, precum și a performanțelor de 
utilizare a utilajului de ultima oră pentru 
obținerea calificării de cosător.
Participarea la cursuri de formare profesională 
asigură îmbunătățirea competențelor 
profesionale, indiferent de nivelul de care este 
nevoie: inițiere, calificare, recalificare, 
perfecționare sau specializarea într-un anumit 
domeniu în cusutorie.

• Curs de bază pentru începători 
• Curs teoretico-practic pentru cusutori  
    cu experiență
• Curs teoretic pentru Maiștri 
• Curs teoretic „timpuri și metode“
• Alte cursuri solicitate de către companiile 
       care utilizează tehnologiile de cusutorie.
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Cum ajungeti la noi?

avansate de  

   Cursurile teoretico-practice de croitorie și cusutorie 
includ 2 module:
   Partea teoretică (48 ore) care include:
1. Tipuri de țesături și particularitățile acestora
2. Tipuri de mașini de cusut
3. Tipuri de cusut: cusutură intr-un fir, cusutura 
 engleză, cusutul părților componente.
4. Primele abordări ale mașinii lineare de cusut
5. Primele abordări ale mașinii crimpers 
6. Primii pași de pentru asamblare
7. Primele lucrări „complexe“
8. Încercări de măsurare a timpului de lucru 
 în faze mai complexe.
9. Verificarea și controlul calității 
10. Asamblare unei comenzi “exemplu”  în timp concret.

   Partea practică include exerciții de cusut 
 folosind următoarele mașini:
• Mașină de cusut și tăiat 
• Mașină Overloc (două ace / patru ațe)
• Mașină lineară electronică 
• Mașină de cusut Zigzag
• Mașină pentru travete
• Mașină de cusut partea dosală 

Cursurile sunt desfășurate la sediul Fundației „Michele Rua” care dispune de săli pentru 
ore teoretice și practice. Cursurile sunt predate de către experți naționali și 
internaționali, întreprinzători in domeniul de croitorie și cusutorie în Republica Moldova.

descriere

Puteți ajunge în apropiere cu ru�era 171,  175  și  116 
(oprire pe str. Munceș�, lângă Lukoil)  sau cu troleibuzele 
5 și 20 sau ru�era 120  (la Parcul de Troleibuze Nr. 2).

Stradela Munceș� 9, Chișinău
Tel.: 022 000954
Mob.: 078110760
michelerua.md@gmail.com
www.michelerua.md
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Fundația “Michele Rua”
Centrul de Formare Profesională


