
effi*e

ffi-
' a2d*$Srr t

Ministerul Educafiei, culturii 9i cercetirii ar Repubricii Moldova

Colegiul de Arte Plastice,,Alexandru pldmideatd,,

202r

Programa

Pentru examenul de calificare

Nivelul4

Specialitatea
21420 Cera mica artistici

Calificarea
265122 Pictor -scu lptor

orul Colegiului de Arte Plastice

Rdcili Lilia

Chiqiniu 2021



Programa a fost elaborati in baza urmitoarelor documente:

- Profilul ocupational;

- Standardul ocupafional;

- Curriculumul specialitdlii.

Autori:

1. Nila lon, profesor discipline de profil, grad didactic doi

2. Vatavu Tatiana, profesor discipline de profil, grad didactic superior

Aprobati de:

[ul artistic gi de evaluare al Colegiului de Arte Plastice,,Alexandru PlSmidealS"

al nr. 3 din " J9 ,, ?z&e 2s21

Recenzen!i:

t. Malarciuc Ludmila, grad didactic intAi, Colegiul de Arte Plastice,,Al. Pl5mddeal5".

Z. Voinschi Nina, grad didactic superior, Colegiul de Arte Plastice ,,A1. PlSmidealS"

Adresa Programei in Internet: www.colegiuarte.md



3/9 
 

Competențele profesionale specifice: 

 

CPS1  Elaborarea proiectului – vas cu mâner, serie din trei piese. 

CPS2  Implementarea tehnicii turnării în Ceramica artistică. 

CPS3  Modelarea în material a vasului decorativ de podea. 

CPS4  Conceperea ceramicii artistice, utilizând decorul cromatic - angobarea/glazurarea. 

CPS5  Crearea compoziției volumetrice, serie din mai multe piese. 

CPS6  Elaborarea proiectului artistic - Decor pe vas. 

 

Obiectivele de evaluare 

1. Elaborarea proiectului – vas cu mâner, serie din trei piese. 

Unități de 
competență 

Obiective de evaluare 

Candidatul va demonstra că 
posedă următoarele cunoștințe: 

Candidatul va demonstra că posedă 
următoarele abilități: 

UC 1.1  Analiza 
diversității de vase cu 
mâner în ceramica 
artistică. 

C1.1.1. Diversitatea vaselor 
utilitare în Ceramica artistică. 

C 1.1.2. Caracteristicile vaselor 
decorative în Ceramica artistică. 

C 1.1.3. Cerințe la proiectarea 
vaselor de podea în Ceramica 
artistică. 

A 1.1. Distingerea diversității vaselor 
utilitare în Ceramica artistică. 

A 1.2. Clasificarea  vaselor decorative 
în Ceramica artistică. 

A 1.3. Analiza vaselor de podea 
în Ceramica artistică. 

UC 1.2. Identificarea 
caracteristicilor ale 
vaselor utilitare în 
Ceramica artistică. 

C 1.2.1 Caracteristicile  
la diverse tipuri de vase utilitare. 

C 1.2.2 Cerințe la proiectarea 
diverselor tipuri de vase utilitare. 
 

C 1.2.3 Caracteristicile vaselor 
pseudo utilitare în Ceramica  
artistică. 

A 1.2.1 Distingerea caracteristicilor mâ- 
nerelor la diverse tipuri de vase utilitare. 

A 1.2.2 Determinarea cerințelor pentru 
proiectarea diverselor tipuri de vase 
utilitare. 

A 1.2.3 Identificarea caracteristicilor 
vaselor pseudo utilitare în Ceramica  
artistică. 

UC 1.3 Distingerea 
principiilor de 
proiectare a vaselor 
cu mâner, serie din 
trei piese. 

C 1.3.1 Principii de elaborare a 
proiectului artistic în Ceramica 
artistică. 

C 1.3.2 Cerințe pentru elaborarea  
proiectului tehnic în Ceramica 
artistică. 

C 1.3.3 Noțiunea de serie din mai 
multe piese în Ceramica artistică.  

 

A1.3.1 Aplicarea principii de elaborare  
a proiectului artistic în Ceramica  
artistică. 

A 1.3.2 Determinarea cerințelor pentru 
elaborarea proiectului tehnic în Ceramica 
artistică. 

A 1.3.3 Analizarea noțiunii de serie din 
mai multe piese în Ceramica artistică. 
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Obiectivele de evaluare 

 

2. Implementarea tehnicii turnării în Ceramica artistică. 

Unități de 
competență 

Obiective de evaluare 

Candidatul va demonstra că 
posedă următoarele cunoștințe: 

Candidatul va demonstra că posedă 
următoarele abilități: 

UC 2.1. Identificarea  
procedurilor de 
aplicare a tehnicii 
turnării în Ceramica 
artistică. 

C 2.1.1. Cerințe față de matrițele 
din ghips pentru tehnica turnării 
în Ceramica artistică. 

C 2.1.2. Etapele tehnologice la 
aplicarea tehnicii turnării în 
Ceramica artistică. 

C 2.1.3. Diversitatea matrițelor  
din ghips pentru tehnica turnării 
în Ceramica artistică. 

 

A 2.1.1. Îndeplinirea cerințelor față de 
matrițele din ghip pentru tehnica turnării 
în Ceramica artistică. 

A 2.1.2. Distingerea etapelor tehnologice 
la aplicarea tehnicii turnării în Ceramica 
artistică. 

A 2.1.3. Analizarea diversității matrițelor 
din ghips pentru tehnica turnării 
în Ceramica artistică. 

UC 2.2. Analizarea 
tehnicii turnării în 
Ceramica artistică. 

C 2.2.1. Aria de aplicare a tehnicii  
turnării în Ceramica artistică. 

C 2.2.2. Avantajele la aplicarea teh-
nicii  turnării în Ceramica artistică. 
 

C.2.2.3. Riscurile în aplicarea 
tehnicii turnării în Ceramica 
artistică.   

      

A 2.2.1. Distingerea ariei de aplicare a 
tehnicii  turnării în Ceramica artistică. 

A 2.2.2. Clasificarea avantajelor la 
aplicarea tehnicii  turnării în Ceramica 
artistică. 

A 2.2.3. Determinarea riscurilor la 
aplicarea tehnicii turnării în Ceramica 
artistică. 

UC 2.3 Caracterizarea 
materiei prime pentru 
tehnica turnării în 
Ceramica artistică. 

C 2.3.1. Carcteristicile materiei 
prime pentru tehnica turnării 
în Ceramica artistică. 

C 2.3.2. Etapele tehnologice de 
preparare a materiei prime pentru 
tehnica turnării în Ceramica 
artistică. 

C 2.3.3 Metode de pigmentare a 
materiei prime pentru tehnica 
turnării în Ceramica artistică. 

 

 

A 2.3.1. Analizarea carcteristicilor 
materiei prime pentru tehnica turnării 
în Ceramica artistică. 

A 2.3.2. Distingerea etapelor tehnologice 
de preparare a materiei prime pentru 
tehnica turnării în Ceramica artistică. 
 

A 2.3.3. Determinarea metodelor de 
pigmentare a materiei prime pentru 
tehnica turnării în Ceramica artistică. 
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Obiectivele de evaluare 

 

3. Modelarea în material a vasului decorativ de podea. 

 

Unități de 
competență 

Obiective de evaluare 

Candidatul va demonstra că 
posedă următoarele cunoștințe: 

Candidatul va demonstra că posedă 
următoarele abilități: 

UC 3.1 Implementarea 
tehnicilor de modelare 
în material a vasului  
decorativ de podea. 
 

C 3.1.1. Tehnica plast la modelarea  
vasului de podea în ceramica 
artistică. 

C 3.1.2. Tehnica funie la modelarea 
vasului de podea în ceramica 
artistică. 

C 3.1.3. Tehnica modelare manuală 
în matriță din gips. 

 

A 3.1.1 Aplicarea tehnicii plast la 
modelarea  vasului de podea în ceramica 
artistică. 

A 3.1.2 Demonstrarea  tehnicii funie la 
modelarea vasului de podea în ceramica 
artistică. 

A 3.1.3 Implementarea Tehnica modelare 
manuală în matriță din gips. 

UC 3.2 Prepararea 
materiei prime pentru 
modelarea vasului 
decorativ de podea. 

 

C 3.2.1. Categorii de materie primă 
pentru modelarea vasului decorativ 
de podea. 

C 3.2.2. Etapele tehnologice de 
preparare a materiei prime în 
ceramica artistică. 

C 3.2.3. Proprietățile  
fizice/plastice a materiei prime în 
ceramica artistică. 

 

A 3.2.1 Distingerea categoriilor de 
materie primă pentru modelarea vasului 
decorativ de podea. 

A 3.2.2. Determinarea etapelor 
tehnologice de preparare a materiei 
prime în ceramica artistică. 

A 3.2.3 Analiza proprietăților  
plastice a materiei prime în ceramica 
artistică. 

 

UC 3.3 Distingerea 
diversității vaselor 
decorative de podea. 

 

 

 

 

C 3.3.1. Criterii de diferențiere 
a  vaselor decorative de podea 
în ceramica artistică. 

C 3.3.2. Tehnici de decorare a  
vaselor decorative de podea în 
ceramica artistică. 

C 3.3.3. Vase de podea pseudo 
utilitare. 

 

A 3.3.1 Analiza criteriilor de diferențiere 
a  vaselor decorative de podea 
în ceramica artistică. 

A 3.3.2. Distingerea tehnicilor de 
decorare a vaselor decorative de podea  
în ceramica artistică. 

A 3.3.3 Caracterizarea vaselor  
de podea pseudo  utilitare. 
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Obiectivele de evaluare 

 

4. Conceperea ceramicii artistice, utilizând decorul cromatic - angobarea/glazurarea. 

 

Unități de 
competență 

Obiective de evaluare 

Candidatul va demonstra că 
posedă următoarele cunoștințe: 

Candidatul va demonstra că posedă 
următoarele abilități: 

UC 4.1   
Distingerea  
noțiunilor de bază 
la decorarea 
cromatică în 
ceramica artistică.  
 

C 4.1.1. Cerințele termofizice 
pentru decorarea cromatică în 
ceramica artistică. 

C 4.1.2. Noțiuni de bază 
referitor de tehnica angobă în 
ceramica artistică. 

C 4.1.3. Noțiuni de bază 
referitor de tehnica glazură 
în ceramica artistică. 

 

A 4.1.1 Distingerea cerințelor termo-
fizice pentru decorarea cromatică în 
ceramica artistică. 

A 4.1.2 Determinarea noțiunilor de 
bază referitor de tehnica angobă în 
ceramica artistică. 

A 4.1.3 Distingerea noțiunilor de  
bază referitor de tehnica glazură în 
ceramica artistică. 

UC 4.2 Analiza 
tehnicii de decorare 
cromatică în 
ceramica artistică - 
angobă. 

 

C 4.2.1. Procedee de preparare 
a angobei în ceramica artistică. 
 

C 4.2.2. Procedee de angobare 
în ceramica artistică. 
 

C 4.2.3. Cerințe tehnologice la 
aplicarea tehnicii de decorare 
cromatică – angobă. 

 

A 4.2.1 Clasificarea procedeelor de 
preparare a angobei în ceramica 
artistică. 

A 4.2.2. Analizarea procedeelor de 
angobare în ceramica artistică. 

 
A 4.2.3 Determinarea cerințelor 
tehnologice la aplicarea tehnicii de 
decorare cromatică – angobă. 

 

UC 4.3 Analiza 
tehnicii de decorare 
cromatică în 
ceramica artistică -
glazurare. 

 

 

 

 

C 4.3.1. Procedee de preparare 
a glazurei  în ceramica artistică. 
 

C 4.3.2. Procedee de glazurare 
în ceramica artistică. 
 

C 4.3.3. Diversitatea 
componenților la prepararea 
glazurei. 

A 4.3.1 Clasificarea procedeelor de 
preparare a glazurei  în ceramica 
artistică. 

A 4.3.2. Analizarea procedeelor de 
glazurare în ceramica artistică. 
 

A 4.3.3 Determinarea cerințelor 
tehnologice la aplicarea tehnicii de 
decorare cromatică – glazură. 
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Obiectivele de evaluare 

 

5. Crearea compoziției volumetrice, serie din mai multe piese. 

Unități de 

competență 

Obiective de evaluare 

Candidatul va demonstra că 

posedă următoarele cunoștințe: 

Candidatul va demonstra că posedă 

următoarele abilități: 

UC 5.1  Distingerea  

diversității  de 

compoziții  volumetrice 

în ceramica artistică. 

 

C 5.1.1. Diversitatea compoziției 

volumetrice în ceramica artistică. 

C 5.1.2. Compoziții volumetrice  

modulare în ceramica artistică. 

 

C 5.1.3. Compoziții volumetrice 

cu  cerințe  speciale în ceramica 

artistică. 

 

A 5.1.1 Analiza diversității compoziției 

volumetrice în ceramica artistică. 

A 5.1.2 Determinarea  compoziției 

volumetrice modulare în ceramica 

artistică. 

A 5.1.3 Distingerea compozițiilor 

volumetrice cu destinații speciale în 

ceramica artistică. 

UC 5.2 Clasificarea 

tehnicilor de creare a 

compozițiilor  volu-

metrice în ceramica 

artistică. 

 

 

C 5.2.1. Tehnici de creare a 

compozițiilor volumetrice în 

ceramica artistică. 

C 5.2.2. Tehnici mixte de creare 

a compozițiilor  volumetrice în 

ceramica artistică. 

C 5.2.3. Cerințe tehnologice la 

crearea compozițiilor  volu-

metrice în ceramica artistică. 

A 5.2.1 Clasificarea tehnicilor de creare a 

compozițiilor volumetrice în ceramica 

artistică. 

A 5.2.2. Analizarea tehnicilor mixte de 

creare a compozițiilor  volumetrice în 

ceramica artistică. 

A 5.2.3 Determinarea cerințelor 

tehnologice la crearea compozițiilor  

volumetrice în ceramica artistică. 

 

UC 5.3 Conceperea 

compoziției  volumet-

rice, seriei din mai 

multe piese în ceramica 

artistică. 

 

 

 

 

C 5.3.1. Procedee artistico-

plastice la crearea compoziției 

volumetrice, seriei din mai multe 

obiecte în ceramica artistică. 

C 5.3.2. Unitatea de stil la  

crearea seriei din mai multe 

obiecte în ceramica artistică. 

C 5.3.3. Cerințe la crearea  

compoziției volumetrice,  seriei 

din mai multe obiecte în ceramica 

artistică. 

A 5.3.1 Analizarea procedeelor  

 artistico-plastice la crearea seriei din mai 

multe obiecte în ceramica artistică. 

 

A 5.3.2. Distingerea unitatății de stil la  

crearea seriei din mai multe obiecte în 

ceramica artistică. 

A 5.3.3 Determinarea cerințelor  la 

crearea seriei din mai multe obiecte în 

ceramica artistică. 
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Obiectivele de evaluare 

6. Elaborarea proiectului artistic - Decor pe vas. 

Unități de 
competență 

Obiective de evaluare 

Candidatul va demonstra că 
posedă următoarele cunoștințe: 

Candidatul va demonstra că posedă 
următoarele abilități: 

UC 6.1  Distingerea  
diversității  tipurilor 
de decor pe vas în 
ceramica artistică. 

C 6.1.1. Tipuri de decor în  
Ceramica artistică. 

C 6.1.2. Decor cromatic pe vas în 
ceramica artistică. 

C 6.1.3. Diferența între ornament 
și decor în ceramica artistică. 
 

A 6.1.1 Clasificarea decorului  cromatic pe 
vas în ceramica artistică. 

A 6.1.2 Analizarea decorului reliefat pe 
vas în ceramica artistică. 

A 6.1.3 Distingerea diferenței între 
ornament și decor în ceramica artistică. 

UC 6.2 Clasificarea 
tehnicilor de decor 
pe vas în ceramica 
artistică. 

 

C 6.2.1. Materiale și instrumente 
aplicate în decorarea ceramicii. 

C 6.2.2. Decor modelat manual 
în ceramica artistică. 

C 6.2.3. Diversitatea tehnicilor de 
decor în Ceramica artistică. 

A 6.2.1 Analizarea decorului în tehnica 
incizie în ceramica artistică. 

A 6.2.2. Distingerea decorului  modelat 
manual  în ceramica artistică. 

A 6.2.3 Categorisirea diversității  
decorului  pictat în ceramica artistică. 

UC 6.3 Implementarea 
principiilor de elaborare 
a proiectului artistic de 
decor pe vas în 
ceramica artistică. 

 

 

 

 

 

C 6.3.1. Principii compoziționale 
de elaborare a proiectului artistic  
în ceramica artistică. 
 

C 6.3.2. Legătura decorului  
în dependență de forma și tipul 
de vas în ceramica artistică. 
 

C 6.3.3. Tehnici pentru elaborarea 
cromatică a proiectului artistic de 
decor pe vas în ceramica artistică. 

 

A 6.3.1 Implementarea principiilor 
compoziționale de elaborare a proiectului 
artistic de decor pe vas în ceramica 
artistică. 
 

A 6.3.2. Analizarea legăturii decorului  
în dependență de forma și tipul de vas în 
ceramica artistică. 
 

A 6.3.3 Clasificarea tehnicilor pentru 
elaborarea cromatică a proiectului artistic 
de decor pe vas în ceramica artistică. 

 

 

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul : 

1.  Flexibilitate față de probleme. 

2.  Atitudine analitică față de sarcinile abordate.  

3.  Interes de a soluționa cât mai calitativ sarcinile. 

4.  Abordare creativă în executarea sarcinilor de lucru. 

5.  Corectitudinea și coerența limbajului specific meseriei/ profesiei/ specialității. 
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