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Competențele profesionale specifice:
CPS1. Aplicarea metodelor și tehnicilor de stilizare a motivelor vegetale/zoomorfe
/antropomorfe în compoziția decorativă.
CPS2. Crearea compozițiilor stilizate în baza ornamentelor pentru suprafețe textile:
imprimeu, șal.
CPS3. Conceperea proiectului în tapiseria artistică.
CPS4. Analizarea descriptivă a țesutului tradițional în Moldova.
CPS5. Transpunerea în material a unei compoziții decorative în tapiseria artisică aplicând
diverse tehnici ale țesutului.

Obiectivele de evaluare
1. Aplicarea metodelor și tehnicilor de stilizare a motivelor vegetale/ zoomorfe/
antropomorfe în compoziția decorativă.

Obiective de evaluare
Unități de competență

Candidatul va demonstra că
posedă
următoarele cunoștințe:

Candidatul va demonstra că
posedă următoarele abilități:

UC1.1. Aplicarea motivelor
C1.1. Etapele de stilizarea a
vegetale în compoziții frontale. motivelor vegetale în
compoziția decorativă.
C1.2. Metode și tehnici de
stilizare:
- analogică, asociativă,
imaginară.
C 1.3. Legitățile de construire a
compoziției frontale:
ritmul, proporționarea,
simetria/asimetria, statica/
dinamica, echilibrul, etc.

A 1.1. Reproducerea obiectelor
din natură prin stilizare în
compoziția decorativă.
A 1.2. Identificarea metodelor și
tehnicilor de srilizare a
motivelor vegetale în
compoziția decorativă.
A 1.3. Aplicarea legităților de
construire a compoziției frontale:
ritmul, proporționarea,
simetria/asimetria,
statica/dinamica, echilibrul, etc.

UC 1.2. Identificarea motivelor
zoomorfe în compoziții
frontale stilizate.

A1.2.1. Utilizarea motivelor
zoomorfe stilizate în compoziția
frontală.
A 1.2.2. Implementarea
metodelor și tehnicilor de
stilizare: suprapunere,
dezlocare în compoziții
frontale.
A1.2.3. Elaborarea compoziției
frontale stilizată în baza
motivelor zoomorfe.

C 1.2.1. Motive zoomorfe
stilizate în compoziția
frontală.
C 1.2.2. Metode și tehnici de
stilizare: suprapunere,
dezlocare.
C 1.2.3. Compoziție frontală
stilizată în baza motivelor
zoomorfe.
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UC 1.3. Organizarea
compoziției frontale stilizate
în baza motivelor
antropomorfe.

C1.3.1. Motivul antropomorf
stilizat în compoziția frontală.
C 1.3.2 Motivul antropomorf
după principiul repetiției.
C 1.3.3. Compoziție frontală
închisă stilizată în baza
motivelor antropomorfe.

A1.3. 1. Aplicarea motivelor
antropomorfe stilizate în
compoziția frontală.
A 1.3.2. Utilizarea motivului
antropomorf după principiul
repetiției.
A1.3.3. Aplicarea motivului
antropomorf în compoziția
închisă.

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul :
1.1. Corectitudinea și coerența limbajului specific specialității.
1.2. Abordare eficientă a metodelor și tehnicilor de stilizare în compoziția decorativă.
1.3. Capacitatea de a clasifica motivele stilizate în compoziția decorativă.

Obiectivele de evaluare
2. Crearea compozițiilor stilizate în baza ornamentelor pentru suprafețe textile:
imprimeu, șal.
Unități de competență

Obiective de evaluare
Candidatul va demonstra că
posedă următoarele
cunoștințe:

UC 2.1. Elaborarea
compozițiilor stilizate în
bază de ornament pe
suprafețe textile:
imprimeu, șal.

C 2.1.1. Suprafață textilă, tipuri
de obiecte țesute, de țesuturi și
modul confecționării acestora.
C 2.1.2. Tipuri de compoziții
stilzate în arta decorativă:
deschisă; parțial închisă; închisă.
C 2.1.3. Compoziții stilizate în
bază de ornament pentru
suprafețe textile: batistă, șal.

UC 2.2. Procesul de
realizare tehnologică a
baticului rece/fierbinte.

Candidatul va demonstra că posedă
următoarele abilități:
A.2.1.1. Stabilirea tipurilor de obiecte
țesute, de țesuturi și modul confecționării
acestora.
A.2.1.2. Identificarea tipurilor de
compoziție în arta decorative:
compoziție deschisă- jocul de fond;
parțial închisă-bordura;
închisă-chenar de jur, împrejur.
A.2.1.3. Organizarea compoziției
stilizate în bază de ornament pentru
suprafețe textile.

C 2.2.1. Etapele tehnologice de
realizare a baticului
rece/fierbinte.

A 2.2.1. Identificarea etapelor
tehnologice de realizarea a baticului
rece/fierbinte.

C 2.2.2. Diversitatea tehnicilor
ale imprimeului.
C2.2.3. Materiale și ustensile
necesare pentru realizarea
imprimeului.

A 2.2.2. Analizarea diversității tehnicilor
ale imprimeului.
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A 2.2.3 Clasificarea materialelor și
ustensilelor necesare pentru realizarea
imprimeului.

UC 2.3. Aplicarea
tehnicilor mixte în
compozițiile stilizate
pentru suprafețe textile.

C 2.3.1. Tehnici mixte în
compoziții stilizate
ornamentale pentru suprafețe
textile.

A 2.3.1. Identificarea tehnicilor mixte în
realizarea unei compoziții stilizate
ornamentale pentru imprimeu, șal.

C 2.3.2. Etapele tehnologice de
realizare a imprimeului,
șalului.
C 2.3.3. Probe tehnologice de
realizare a imprimeului,
șalului.

A 2.3.3. Realizarea probelor tehnologice
de realizare a imprimeului, șalului.

A 2.3.2. Implementarea etapelor
tehnologice de realizare a imprimeului,
șalului.

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul :
2.1. Cunoasterea și aprecierea tipurilor de compoziții stilizate în arta decorativă.
2.2. Participare interesată la alegerea materialelor și ustensilelor pentru imprimeu în
tehnici: baticul rece / fierbinte.
2.3. Respectarea regulilor de securitate, ergonomice, etice, etc. în realizarea probelor tehnologice
pentru suparfețe textile: imprimeu, șal.

Obiectivele de evaluare
3. Conceperea proiectului în tapiseria artistică.
Unități de competență

Obiective de evaluare
Candidatul va demonstra că
posedă

Candidatul va demonstra că posedă
următoarele abilități:

următoarele cunoștințe:
UC 3.1 Elaborarea unui
proiect în tapiseria
artistică.

C 3.1.1. Instrumente și
materiale în tapiseria artistică.
C 3.1.2. Etapele de lucru la
elaborarea unui proiect în
tapiseria artistică.
C 3.1.3. Integritatea cromatică
în proiectul tapiseriei artistice.

UC 3.2 Realizarea
proiectului artistic cu
motive populare
simbolice în goblen.

A 3.1.1.Stabilirea instrumentelor și
materialelor necesare pentru conceperea
proiectului în tapiseria artistică.
A 3.1.2. Respectarea etapelor de lucru la
elaborarea proiectului artistic pentru un
produs textil.
A 3.1.3. Obținerea integrității cromatice
la elaborarea proiectului artistic.

C 3.2.1. Tipuri de ornamente
naționale în goblen.

A 3.2.1. Distingerea diversității tipurilor de
ornament în goblen.

C3.2.2. Simbolistica
ornamentelor în goblen.

A 3.2.2 Redarea simbolurilor și
ornamentelor în goblen.

C 3.2.3. Cromatica în proiectului
artistic a unui goblen.

A 3.2.3. Realizarea proiectului artistic cu
implementarea diverselor tehnici și
ornamente în goblen.
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UC 3.3 Conceperea și
organizarea procesului
de confecțonare a unui
goblen.

C 3.3.1. Specificarea
ustensilelor și a materialelor
utilizate la țesut.
C 3.3.2. Urzirea firelor pe ramă
pentru tehnica de țesut.
C 3.3.3. Etapele tehnologice și
tehnicile de realizare a unui
goblen.

A 3.3.1. Selectarea ustensilelor și a
diverselor fire textile utilizate la țesut.
A 3.3.2. Respectarea normelor de igienă
și securitate în procesul pregătirii
materialelor și ustensilelor pentru țesut.
A 3.3.3. Confecționarea goblenului
conform proiectului elaborat.

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul :
3.1. Demonstrarea elementelor de creativitate în realizare a proiectului artistic.
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. Atenție și concentrare în procesul de elaborare a produsului textil.
Obiectivele de evaluare
4. Analiza descriptivă a țesutului tradițional în Moldova
Unități de competență

Obiective de evaluare
Candidatul va demonstra că
posedă

Candidatul va demonstra că posedă
următoarele abilități:

următoarele cunoștințe:
UC 4.1 Stabilirea
tipurilor de covoare,
țesuturi și modul
confecționării acestora.

C 4.1.1. Tipurile țesuturilor
tradiționale: lăicer, păretar,
țol, scoarță, covor, etc.
C 4.1.2. Diversitatea tehnicilor
în țesutul autohton.
C 4.1.3. Modele cu motive
populare simbolice: pomul
vieții, romburi, coarnele
berbecului, zigzag, etc.

UC 4.2 Aplicarea
tehnicii de țesutul
clasic în tapiseria
artistică.

C 4.2.1. Proprietățile
materialelor și a ustensilelor.
C 4.2.2. Tehnici de ales în
țesutul clasic.
C 4.2.4. Probe tehnologice de
realizare a tapiseriei în tehnica
țesutului clasic.
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A 4.1.1. Identificarea caracteristicilor
țesutului traditional în Moldova.
A 4.1.2. Analizarea discriptivă a
diversității tehnicilor în țesutul
autohton.
A 4.1.2. Reprezentarea modelelor cu
motive populare simbolice.

A 4.2.1. Evaluarea proprietăților
materialelor și a ustensilelor: fire de
lână, fire de păr, ață pentru urzeală, etc.
A 4.2.2. Identificarea tehnicilor de ales
în țesutul clasic.
A 4.2.4. Realizarea probelor tehnologice
în tapiseria artistică, în tehnica țesutului
clasic.

UC 4.3 Confecționarea
covorului moldovenesc
cu ornament, aplicând
tehnica țesutul clasic.

C 4.3.1. Aspectul, forma,
decorul al covorului
moldovenesc cu ornament.
C4.3.2. Schița / Proiect pentru
fragment de covor tradițional
cu ornament.
C 4.3.3. Etapele tehnologice de
realizare a unui fragment de
covor tradițional cu ornament,
în tehnica țesutului clasic.

A 4.3.1. Destingerea elementelor
covorului moldovenesc.
A 4.3.2. Determinarea procedeelor
tehnologice de pregătire a materiei
prime pentru țesut.
A 4.3.3. Realizarea a unui fragment de
covor tradițional cu ornament, în
tehnica țesutului clasic.

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul :
4.1. Curiozitate și interes în procesul selectării materiei prime și a ustensilelor pentru
confecționarea covorului moldovenesc cu ornament, în tehnica țesutului clasic.
4.2. Demonstrarea atenției și concentrării în elaborarea schiței / proiect a unui fragment de
covor tradițional cu ornament .
4.3. Respectarea etapelor tehnologice pentru realizarea produsului textil.

Obiectivele de evaluare
5. Transpunerea în material a unei compoziții decorative în tapiseria artisică
aplicând diverse tehnici ale țesutului.
Unități de
competență

Obiective de evaluare
Candidatul va demonstra că posedă
următoarele cunoștințe:

UC 5.1 Realizarea
schițelor cu contraste
cromatice/ acromatice,
a ritmului.

C 5.1.1. Compoziție decorativă cu
dimensiunea aleasa.
C 5.1.2. Stilizarea, repetiția, jocul de
fond, compoziția decorului în tapiseria
artistică.
5.1.3. Schițe cu contraste
cromatice/achromatice, ritm.
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Candidatul va demonstra că
posedă următoarele abilități:

A 5.1.1 Stabilirea formatului a
compoziției decorative.
A 5.1.2. Redarea motivului
stilizat, conform repetiției, a
jocului de fond.
A 5.1.3. Aplicarea legităților de
executare a schițelor cu
contraste
cromatice/acromatice, ritm.

UC 5.2 Organizarea
mijloacelor de
realizare a compoziției
decorative și de
transpunere a ei în
material.

UC 5.3 Executarea
tapiseriei artistice în
diverse tehnici ale
țesutului.

C 5.2.1. Materia primă pentru țesut,
utilaje și ustensile .
C 5.2.2. Urzirea firelor pe ramă. C 5.2.3.
Norme de igienă și protecție a muncii în
selectarea, pregătirea și utilizarea
materialelor și instrumentelor necesare
pentru țesut.

C 5.3.1. Etapele tehnologice de
realizare a tapiseriei artistice în
diverse tehnici de țesut.
C 5.3.2. Tehnici de ales.
C 5.3.3. Tipuri de țesut: cergă,
spicușor,nodul egiptean, suman, țesut
smplu clasic, țesut sub unghi de 90*, etc.

A5.2.1. Stativul, urzitul, băteala,
selectarea lânei după grosime și
culoare.
A 5.2.2.Executarea urzirei
firelor pe ramă.
A 5.2.3. Respectarea normelor
de igienă și protecție a muncii
în selectarea, pregătirea și
utilizarea materialelor și
instrumentelor necesare pentru
țesut.
A 5.3.1 Respectarea etapelor
tehnologice de realizare a
tapiseriei artistice în procesul
țesutului.
A 5.3.2. Aplicarea tehnicilor de
ales în tapiseria artistică.
A 5.3.3. Confecționarea unui
obiect țesut conform
proiectului elaborat în una din
tehnici ale țesutului.

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul :
5.1. Elemente de creativitate în executarea sarcinilor de lucru.
5.2. Abordare eficientă în organizarea procesului de lucru pentru țesut.
5.3. Participare interesată la utilizarea tehnicilor, metodelor de țesut în realizarea
produsului textil.

Bibliografie pentru Examenul de Calificare la specialitatea Tapiserie Artistică:
1. Ajder Ecaterina „Țesutul tradițional românesc, Tapiseria artistică”, Suport de curs -pentru
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2. Ajder E., Evoluția scoarțelor românești, Tapiseria artistică, Chișinău 2013, 114p., (format
electronic biblioteca digitală CAP „Al. Plămădeală);
3. Ajder E., Portul și figura în tapiserie, Tapiseria artistică, Chișinău 2013, 90p., (format
electronic biblioteca digitală CAP „Al. Plămădeală);
4. Arbuz-Spatari Olimpiada, Simac Ana, Dezvoltarea creativității artistice la studenți în
cadrul cursului de Arte Textile, Ghid metodic, Chișinău 2012, Garomont Studio, 2012,
251p., (format electronic biblioteca digitală CAP „Al. Plămădeală);
5. Ana Simac. Tapiseria Contemporană din Republica Moldova. (Evoluția Tapiseriei
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