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Competențele profesionale specifice: 

CPS1. Reproducerea formelor în compoziție prin stilizare. 

CPS2. Analizarea tipurilor de compoziții, crearea lor. 

CPS3. Definirea tehnicilor de măsurare, aranjare și modelare în procesul de lucru. 

CPS4. Aplicarea construcțiilor geometrice în reprezentarea desenelor tehnice. 

CPS5. Analizarea diversității de materiale și tehnici în arta decorativă. 

CPS6. Aplicarea tehnicilor de transpunere în arta decorativă. 

Obiectivele de evaluare 

1. Reproducerea formelor în compoziție prin stilizare. 

Unități de competență Obiective de evaluare 

Candidatul va demonstra că 

posedă  următoarele 

cunoștințe: 

Candidatul va demonstra că 

posedă următoarele abilități: 

UC1.1 Crearea compozițiilor 

stilizate în bază de ornament 

pentru suprafețe textile: 

batistă, șal. 

C1.1. Suprafață textilă, tipuri de 

obiecte țesute, de țesuturi și  

modul confecționării acestora. 

C 1.2. Motive  ornamentale în 

compoziții frontale. 

C 1.3. Compoziții stilizate în 

bază de ornament pentru  

suprafețe textile: batistă, șal. 

A 1.1. Stabilirea tipurilor de 

obiecte țesute, de țesuturi și  

modul confecționării acestora. 

A 1.2. Aplicarea motivelor 

ornamentale în compoziții 

frontale. 

A1.3. Elaborarea compozițiilor 

stilizate în bază de ornament  

pentru  suprafețe textile: batistă, 

șal. 

UC 1.2. Analizarea 

elementelor morfologice ale 

corpului uman. 

C 1.2.1 Elementele morfologice 

ale corpului: repere, puncte 

metrice, proporții, măsurătorile 

pe viu etc. 

C 1.2.2 Construcția corpului cu 

ajutorul schemei proporționale. 

C 1.2.3 Modificările 

proporționale în timpul 

creșterii. 

A1.2.1 Identificarea proporțiilor 

corpului uman, a reperelor și 

punctelor metrice. 

A1.2.2 Construirea corpului 

uman cu ajutorul schemei 

proporționale. 

A 1.2.2 Stabilirea raportului 

dintre diferite dimensiuni ale 

corpului uman în timpul creșterii. 

UC 1.3 Conceperea 

ornamentelor aplicate pe 

țesături, reieșind din 

caracteristicile portului 

popular. 

C 1.3.1 Caracteristicile esențiale 

ale portului popular. 

C 1.3.2 Cusătură, ornamentele 

aplicate pe țesături. 

C 1.3.3 Aspectul tradițional al 

A1.3.1 Colectarea și prelucrarea 

informației privind portul popular 

românesc/moldav. 

A 1.3.2 Identificarea cusăturilor și 

ornamentelor aplicate pe 

țesături, în funcție de domeniul 
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portului popular din Republica 

Moldova. 

de utilizare. 

A1.3.3 Utilizarea materialului 

acumulat la soluționarea 

problemelor de expunere 

practică. 

 

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul : 

1.1. Abordare creativă a motivelor populare, elementelor ornamentale în compoziții 

frontale. 

1.2. Curiozitate și interes pentru necesitatea perpetuării tradiției populare: portului 

popular, meșteșugului arta acului - parte componentă a culturii naționale românești. 

1.3. Conduită autonomă în situații de lucru corespunzătoare calificării solicitate. 

 

Obiectivele de evaluare 

2. Analizarea tipurilor de compoziții, crearea lor. 

Unități de competență Obiective de evaluare 

Candidatul va demonstra că 

posedă 

următoarele cunoștințe: 

Candidatul va demonstra că 

posedă următoarele abilități: 

UC 2.1 Identificarea 

legităților și construcțiilor 

caracteristice compoziției 

frontale. 

 

C 2.1.1. Legitățile de construire 

a compoziției frontale: ritmul, 

proporționarea, 

simetria/asimetria, statica/ 

dinamica, echilibrul, etc. 

C 2.1.2. Scheme 

compoziționale. Secțiunea de 

aur. 

C 2.1.3. Centrul de interes. 

A 2.1.1. Analizarea legităților de 

construire a compoziției frontale. 

A 2.1.2. Organizarea compoziției 

frontale conform schemelor 

compoziționale și în baza 

secțiunii de aur. 

A 2.1.3. Argumentarea 

evidențierii centrului de interes 

în compoziția frontală. 

UC 2.2. Elaborarea unei 

compoziții volumetrice în 

una din tehnici: piatră, lemn, 

ceramică, textil. 

C 2.2.1. Tipuri de compoziții 

 volumetrice. 

C 2.2.2. Tehnici și materiale 

pentru realizarea compoziției 

volumetrice. 

C.2.2.3. Compoziție 

volumetrică, realizată în una din 

tehnici: piatră, lemn, ceramică, 

textil. 

A 2.2.1. Distingerea tipurilor de 

compoziții volumetrice. 

A 2.2.2. Identificarea tehnicilor și 

materialelor pentru realizarea 

compoziției volumetrice. 

A 2.2.3. Conceperea și 

organizarea procesului de 

confecționare a unei compoziții 

volumetrice în una din tehnici: 

piatră, lemn, ceramică, textil. 
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UC 2.3. Elaborarea 

designului artistic a 

suprafețelor textile. 

 

 

C 2.3.1. Corelația  dintre 

materia primă textilă și design. 

C 2.3.2. Legitățile specifice  a 

designului textil. 

C 2.3.3.  Design de stofă (serie 

din 5-10 variante). 

 

 

 

A 2.3.1. Argumentarea corelației 

dintre materia primă textilă și 

design. 

A 2.3.2. Aplicarea legităților 

specifice a designului textil în 

elaborarea designului artistic a 

suprafețelor textile. 

 A 2.3.3. Elaborarea designului de 

stofă. 

 

 

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul : 

2.1. Atenție și concentrare în procesul de îndeplinire a sarcinilor de lucru. 

2.2. Utilizarea terminologiei specifice domeniului. 

2.3. Stabilirea materialelor, ustensilelor și una din tehnici: piatră, lemn, ceramică, textil pentru 

realizarea compoziției volumetrice. 

 

Obiectivele de evaluare 

3. Definirea tehnicilor de măsurare, aranjare, modelare în procesul de lucru. 

Unități de competență Obiective de evaluare 

Candidatul va demonstra că 

posedă 

următoarele cunoștințe: 

Candidatul va demonstra că 

posedă următoarele abilități: 

UC 3.1 Determinarea 

tehnologiei prelucrării 

reperelor produselor 

vestimentare. 

C 3.1.1. Tipuri de repere 

vestimentare cu sprijin pe linia 

taliei și umăr: 

- principale: fața, spatele, 

betelie (cordon), mânecă, 

guler. 

- secundare: buzunare, 

manșete, clape, epoleți, gaici, 

platcă, bentiță. 

C 3.1.2. Utilaje, unelte și 

materiale folosite la prelucrarea 

nodurilor tehnologice: ață de 

cusut, materiale de întărit, ace 

de cusut, ace cu gămălie, 

foarfece, cretă specială. 

C 3.1.3. Proceduri de pregătire a 

mașinii de cusut în vederea 

A 3.1.1  Distingerea tipurilor de 

repere  vestimentare cu sprijin 

pe linia taliei și umăr. 

A 3.1.2 Caracterizarea 

materialelor,  uneltelor și 

utilajelor folosite la prelucrare 

nodurilor tehnologice. 

A 3.1.3 Efectuarea procedurilor 

de pregătire a mașinii de cusut în 

vederea utilizării practice. 
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utilizării practice 

UC 3.2 Aplicarea tehnicii de 

țesut clasic în tapiserie. 

 

 

 

 

C 3.2.1. Materia primă și 

ustensile   pentru țesut clasic. 

C 3.2.2.Tehnici de ales în țesutul 

clasic.  

C 3.2.3. Probe tehnologice de 

realizare a tapiseriei, în tehnica:  

țesut clasic.  

A 3.2.1   Determinarea 

procedeelor tehnologice de 

pregătire a materiei prime și  

ustensilelor pentru țesut clasic.  

A 3.2.2  Identificarea tehnicilor de 

ales în țesutul clasic. 

A 3.2.3 Realizarea probelor 

tehnologice de realizare a 

tapiseriei, în tehnica - țesut 

clasic.     

UC 3.3 Aplicarea tehnicilor de 

modelare în ceramica artistică. 

 

C 3.3.1. Tehnici de modelare în 

ceramica artistică.  

C 3.3.2. Tehnica turnării în 

ceramica artistică. 

C 3.3.3. Tehnica – modelare 

manuală în ceramica artistică. 

A 3.3.1 Analizarea tehnicilor de 

modelare în ceramica artistică.  

A 3.3.2. Utilizarea tehnicii turnării 

în ceramica artistică. 

A 3.3.3 Aplicarea tehnicii 

modelare manuală în ceramică. 

 

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul : 

3.1. Cunoașterea proprietăților, cerințelor funcționale și estetice pe care trebuie să le 

întrunească un articol vestimentar: calitatea materialului, textură, dimensiunea, croiul, modă și 

preferințele individuale. 

3.2. Participare interesată în procesul analizei firelor de lână și a firelor de urzeală, comentând 

modul utilizării în practica țesutului, alesului, etc. 

3.3. Solicitarea de opinii și sfaturi, luarea deciziilor referitoare la executarea sarcinii de lucru.  

 

Obiectivele de evaluare 

4. Aplicarea construcțiilor geometrice în reprezentarea desenelor tehnice. 

Unități de competență Obiective de evaluare 

Candidatul va demonstra că 

posedă 

următoarele cunoștințe: 

Candidatul va demonstra că 

posedă următoarele abilități: 

UC 4.1 Utilizarea construcțiilor 

geometrice cu ajutorul 

instrumentelor și 

calculelor/formulelor. 

C 4.1.1. Construcții geometrice: 

drepte paralele, perpendiculare. 

Împărțirea segmentului de 

dreaptă în părți egale. 

C 4.1.2. Împărțirea cercului în 

părți egale. Poligoane regulate. 

C 4.1.3. Racordări prin arce de 

cerc. 

A 4.1.1 Aplicarea construcțiilor 

geometrice în reprezentarea 

desenelor tehnice. 

A 4.1.2 Rezolvarea problemelor 

geometrice cu ajutorul 

instrumentelor și a calculelor. 

A 4.1.3 Reprezentarea 

racordărilor prin arce de cerc. 
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UC 4.2 Selectarea parametrilor 

dimensionali și adaosurilor de 

lejeritate, utilizate la 

construirea tiparelor de bază. 

C 4.2.1.Tipuri de conformații și 

ținute. Proporționalitatea 

dimensiunilor corpului uman. 

C 4.2.2. Dimensionarea corpului 

uman: femei, bărbați, copii. 

Parametrii dimensionali. 

C 4.2.3. Categorii de adaosuri de 

lejeritate, utilizate la construcția 

tiparelor de bază cu sprijin în 

talie și pe umăr. 

 

A 4.2.1 Analizarea tipurilor de 

conformații și ținute. 

A 4.2.2  Identificarea 

tipodimensiunilor îmbrăcămintei 

pentru femei, bărbaţi şi copii. 

Preluarea parametrilor 

antropometrici de pe corpul 

uman prin contact direct. 

A 4.2.3  Construirea tiparelor de 

bază cu sprijin în talie și umăr ale 

unui articol vestimentar, luând în 

considerație adaosurile de 

lejeritate, în dependență  de tipul 

produsului, de punctele de sprijin 

și  particularitățile corpului 

uman. 

UC 4.3 Aplicarea procedeelor 

de modelare constructivă în 

multiplicarea pieselor 

vestimentare. 

 

 

 

 

C 4.3.1. Procedee de modelare 

al vestimentelor cu sprijin în 

talie și umăr: 

- modelare liniilor de relief; 

- modelarea plătcilor, 

tăieturilor și a liniilor 

decorative.  

- etapele de transfer a pensei 

în zona bustului; 

C 4.3.2.  Etapele tehnologice de 

confecționare  a rochiei 

semiajustată cu mânecă 

montată. 

C 4.3.3. Transformare tiparului 

de rochie semiajustată în model 

prototip.  

A 4.3.1 Analizarea procedeelor 

de modelare al rochiei 

semiajustate de tip cămașă și al  

etapelor de transferare a pensei 

în zona bustului. 

A 4.3.2  Caracterizarea etapelor 

tehnologice de confecționare  a 

rochiei semiajustată cu mânecă 

montată. 

A 4.3.3 Demonstrarea 

procedeelor de transformare ale 

tiparului de rochie semiajustată 

în model prototip.  

 

 

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul : 

4.1. Capacitatea de a realiza construcții geometrice cu ajutorul instrumentelor. 

4.1. Executarea etapelor tehnologice, în ordine cronologică, respectând normele de igienă și 

securitate a muncii. 

4.2. Manifestarea atitudinii pozitive, a atenției și interesului la modelarea, asamblarea 

detaliilor, etapelor procesului tehnologic de realizare a obiectului. 
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Obiectivele de evaluare 

5. Analizarea diversității de materiale și tehnici în arta decorativă. 

 

Unități de competență Obiective de evaluare 

Candidatul va demonstra că 

posedă 

următoarele cunoștințe: 

Candidatul va demonstra că 

posedă următoarele abilități: 

UC 5.1. Identificarea 

proprietăților fizice și mecanice 

de prelucrare a fibrelor textile. 

C 5.1.1. Clasificarea fibrelor 

după structură. Fibre textile în 

filaturi de componența chimică 

și sintetică. 

C 5.1.2. Fibre textile utilizate în 

filaturi de: lână, bumbac, 

cânepă, mătase, in etc. 

C 5.1.3. Etapele de prelucrare a 

fibrelor textile. 

A 5.1.1 Distingerearea fibrelor 

textile utilizate în filaturi de 

componența chimică și sintetică. 

A 5.1.2 Evaluarea calității, a 

valorii estetice și etnoculturale 

de utilizare în filaturi a fibrelor 

textile: lână, cânepă, mătase, in.a 

A 5.1.3 Prezentarea etapelor de 

prelucrare ale fibrelor textile. 

UC 5.2 Implementarea 

procedeelor tehnologice în 

crearea ceramicii utilitare. 

C 5.2.1. Materie primă (lut), 

pentru realizarea produselor de 

ceramică utilitară. 

C 5.2.2. Etapele tehnologice de 

confecționare a unui produs de 

ceramică utilitară. 

C 5.2.3. Tehnici de 

confecționare a ceramicii 

utilitare: tehnica modelarea 

manuală în formă de ghips, 

tehnica prin turnare. 

A 5.2.1 Explicarea modului de 

pregătire a materiei prime – 

lut/argilă. 

A 5.2.2. Descrierea etapelor 

tehnologice de confecționare a 

unui produs de ceramică utilitară 

în ordine cronologică. 

A 5.2.3 Utilizarea diverselor 

tehnici de confecționare a 

ceramicii utilitare: tehnica 

modelarea manuală în formă de 

ghips, tehnica prin turnare. 

UC 5.3 Procesul de realizare 

tehnologică a baticului în una 

din tehnicile clasice. 

 

 

 

 

C 5.3.1. Etapele de lucru la 

baticul complex: 

- întinderea țesăturii pe șasiu; 

- șablonarea; 

- prepararea compoziției 

rezervei: în două și mai multe 

culori. 

C 5.3.2. Succesiunea picturii 

complexe: 

- etapa de transferare a 

motivului pe hârtie de calc și pe 

țesătură; 

A 5.3.1. Specificarea cronologică 

a etapelor de realizare  al baticul-

ui complex. 

A 5.3.2 Determinarea succesiunii 

picturii complexe. 

A 5.3.3 Realizarea  batic-ului 

complex prin suprapunerea mai 

multor tonuri și straturi de culori. 
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- etapa I,II de aplicare a rezervei 

pe țesătură; 

- etapele de stratificare a 

suprafețelor.  

C 5.3.3. Baticul complex realizat 

prin suprapunerea mai multor 

tonuri și straturi de culori. 

 

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul : 

5.1. Cunoașterea și aprecierea propriilor puncte forte în procesul conceperii și confecționării a 

obiectelor țesute. 

5.2. Demonstrarea creativității în procesul realizării produselor de ceramică utilitară. 

5.3. Participare interesată la evaluarea calității, cantității materialelor și stabilirea ustensilelor 

necesare la realizarea baticul-ui complex. 

 

Obiectivele de evaluare 

6. Aplicarea tehnicilor de transpunere în arta decorativă. 

UC 6.1. Distingerea diversității 

materialelor și tehnicilor textile: 

patchwork, origami, felting, 

nuno felting. 

C 6.1.1. Diversitatea tehnicilor 

textile de realizare în material a 

conceptului artistic. 

C 6.1.2. Identificarea  

subiectului și a tehnicii textile 

pentru realizarea conceptului  

artistic în material. 

C 6.1.3. Etapele tehnologice de  

transpunere în material a 

conceptului de autor în una din 

tehnicile textile alese. 

A 6.1.1 A1.  Analizarea diversității 

tehnicilor textile: patchwork, 

origami, felting, nuno felting. 

A 6.1.2 A1.  Alegerea subiectului 

în dependență de tehnica de 

realizare a conceptului artistic în 

material. 

A 6.1.3 Aplicarea etapelor 

tehnologice de transpunere în 

material a conceptului de autor 

în una din tehnicile textile alese. 

UC 6.2 Reproducerea unei 

opere de artă în una din 

tehnicile clasice: colaj/decupaj, 

prin aplicarea tehnicilor mixte. 

C 6.2.1. Tehnici clasice de 

redare a motivului în arta 

decorativă.  

C 6.2.2. Colaj/decupaj. 

C 6.2.3. Modalități de 

reproducere a unei opere de 

artă în tehnici mixte. 

A 6.2.1 Explorarea creativă a 

unor tehnici clasice pentru 

imagini vizual-plastice.  

A 6.2.2. Aplicarea tehnicilor 

colaj/decupaj în reprezentarea 

unei opere de artă. 

A 6.2.3 Valorificarea creativă a 

imaginii unei opere de artă prin 

tehnici mixte. 

UC 6.3 Conceperea și 

organizarea mijloacelor de mo-

delare a obiectelor de ceramică. 

C 6.3.1. Aspectul, forma, 

decorul obiectelor de ceramică. 
A 6.3.1 Evaluarea obiectelor de 

ceramică în scopul promovării 



10/12 
 

 

 

 

C 6.3.2. Etapele procesului 

tehnologic de confecționare a 

obiectului de ceramică. 

C 6.3.3. Obiect din lut modelat 

în tehnici: netezirea/nivelrea 

suprafeței, aplicarea decorului 

la roata olarului, etc.  

lucrărilor valoroase din punct de 

vedere al: aspectului, formei, 

decorului. 

A 6.3.2. Realizarea pe etape a 

procesului tehnologic de 

confecționare a obiectului de 

ceramică. 

A 6.3.3 Utilizarea tehnicilor de 

netezire/nivelarea, decorare a 

obiectului la roata olarului. 

 

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul: 

6.1 Manifestarea interesului și a respectului pentru rezultatele muncii, valorile și opiniile altor 

persoane. 

6.2. Respectarea regulilor de securitate, ergonomice, etice în activitatea de muncă cu diferite 

instrumente și materiale. 

6.3. Demonstrarea inițiativei și perseverenței în procesul reproducerii a unei opere de artă în tehnici 

mixte. 
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