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SC STEFADINA COMSERV SRL, în parteneriat cu Asociația ŞTEFADINA,  

organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale 

republicată și a legislației naționale privind formarea profesională a adulților, 

 

Programul de formare profesională- perfecţionare, 

pentru ocupaţia 

„Legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale)” 

(COD COR 732301) 

 

Arta cărții se dezvăluie doar celor inițiați. 

  Meseria de legător de carte reprezintă una dintre cele mai vechi și nobile ocupații. Cartea 

legată necesita cunoașterea în amănunt a tehnicilor poligrafice, a tehnicilor de legătorie 

manuală şi a lucrărilor speciale ce trebuie efectuate.  

    Pe lângă legătoria de carte, legătoria documentelor de arhivă, operațiune necesară în 

prelucrarea arhivistică, conform Legii Arhivelor Naționale, presupune tehnici şi practici 

speciale pe care le puteți însuși doar lucrând efectiv în acest domeniu. 

 

Cursul de legător manual se adresează instituțiilor publice sau companiilor private care 

activează în domeniul poligrafic, atelierelor de legătorie si restaurare de carte,  dar şi 

creatorilor sau deținătorilor de documente (inclusiv bibliotecilor si muzeelor) în vederea 

perfecționării personalului desemnat cu legatoria de carte şi a documentelor de arhiva.  

 

 Durata cursului: 60 ore, din care 20 ore teorie si 40 ore practica (8 zile) 

 Localitate desfășurare: București 
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Certificare Curs:  

Certificatul de absolvire obținut este avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale 

și  Ministerul Educației Naționale, prin Autoritatea Națională de Calificări, conform O.G. 129/ 

2000, republicată, oferă angajabilitate în domeniul arhivării documentelor, managementului arhivei 

fizice și vă permite să activați în cadrul oricărei instituții publice sau private, societăților de 

arhivare și management al documentelor,  muzeelor sau bibliotecilor. Certificatul de absolvire este 

recunoscut în România și țările Uniunii Europene și este însoțit de suplimentul descriptiv. 

 

Competente profesionale dobândite*:  

 Aplicarea procedurilor de calitate  

 Aplicarea normelor de protecția muncii si paza contra incendiilor  

 Comunicarea la locul de munca  

 Efectuarea muncii in echipa  

 Aprovizionarea locului de munca cu materiale si semifabricate 

 Organizarea locului de munca  

 Planificarea activității  

 Ambalarea si depozitarea produselor finite  

 Executarea lucrărilor prin legătorie manuala  

 Executarea lucrărilor prin legătorie mecanica ( finisare mecanica )  

 Executarea lucrărilor speciale  

*toate competentele incluse in standardul ocupațional "Legător manual ( în poligrafie şi 

ateliere speciale) ", cod COR 732301 

 

Tematică: 

 Tehnici de legătorie manuală 

 Tehnici de legătorie mecanică ( finisare mecanică)  

 Executarea lucrărilor speciale: poleire, embosare, ornamentare scoarţe, etc. 

Formatori: 

Echipa de formatori a SC Stefadina Comserv SRL, companie ce ofera servicii complete de arhivare 

a documentelor, tipografie, digitizare şi restaurare cărți: specialiști în arhivistică, legătorie şi 

restaurare: arhiviști absolvenți ai Facultății de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie "A.I. 

Cuza" București.şi legători cu experienţă de peste 35 de ani. 
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Practica:  

Practica se desfășoară în atelierele de arhivare fizică, legătorie şi restaurare şi tipografie ale SC 

Stefadina Comserv SRL, în condiții reale de muncă, în cadrul activităților de prelucrare arhivistică 

a documentelor de arhivă, de restaurare, tipărire şi legătorie a cărţilor .     

 

Condiții de înscriere: studii medii ( liceu fără diploma de bacalaureat )  

 

Documente necesare înscrierii:  

- copie carte de identitate 

-copie certificat de naștere 

-copie certificat de căsătorie ( daca este cazul)  

-copie diploma de bacalaureat  

 

Locație:  

SC Stefadina Comserv SRL - Str. Baicului, nr. 82, Sector 2, București (harta aici!) 

 

Înscriere:

Atașat formularul de înscriere!

- transmiterea formularului de înscriere, completat prin fax: 021.252.28.80 sau e-mail: 

office@stefadina,ro

- inscrierile se fac in ordinea primirii formularelor, pana la completarea unei grupe de minim 10 

cursanti

Contact:

Tel fix/Fax: 021.252.28.80

E-mail: office@stefadina.ro


