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RAPORT pentru anul de studii 2020-2021 

REZULTATELE  EXAMENUL  UNIFICAT DE CALIFICARE 

 
Examenul de calificare la meseria conexă: „CROITOR confecţioner îmbrăcăminte după 

comandă-CUSĂTOR (industria uşoară)”,cod. 723010-723011, cu termenul de studii 3 ani și 

meseria „CROITOR confecţioner îmbrăcăminte după comandă,cod. 723010cu termenul de 

studii 2 ani.A fost desfățurat conform “ Regulamentului de organizare și desfășurare a 

examenului de calificare„ ordin din 23.07.2018 nr.1127. 

A fost constituită Comisia de elaborare a subiectelor pentru Examen, din cadre didactice și 

agenți economici de la fiecare instituție. Suportul metodologic acordat de către dna. Vartic 

Aurelia,Asociația Educație pentru Dezvoltare (AED) 

În incinta Centrului de Excelență în Industria Ușoară în acord cu Asociația Educație pentru 

Dezvoltare (AED),sau desfășurat ședințele grupului de lucru pentru elaborarea subiectelor al 

examenului de calificare. 

Pentru proba scrisă au fost elaborate trei variante de teste în limba română și rusă. Extragerea 

variantei de test a avut loc în ziua probei. 

Pentru proba practică 1, din data de 15.06.2021 la meseria „CUSĂTOR (industria uşoară)”  a 

fost elaborat un set de formulare pentru elevi și evaluatori , cu sarcinaConfecționează buzunarul 

exterior tăiat, cu laist montat, la produse vestimentare intermediare, conform Anexei. 

Pentru proba practică2,din data de 17.06.2021 la meseria „CROITOR confecţioner 

îmbrăcăminte după comandă”  a fost elaborat un set de formulare pentru elevi și evaluatori , 

cu sarcina Croiește o rochie fără mânică, conform schiței din Anexă. Pregătește rochiafără 

mânică  pentru I probă și execută proba pe corpul clientului. 

Grupul de lucru în elaborarea subiectelor pentru examenul prin metoda sistemului unificat a fost 

constituit conform ordinului nr. 01-18/ 103 din 01.02.2021.  

În 22.02.2021la ședința grupului de lucru cu instituţiile de învăţământ sau elaborat programele şi 

probele de evaluareteoretice şi practice. S-a elaborat matricea şi sau discutat subiecteleprobei 

teoretice şi sarcina pentru proba practică. 

Examenul s-a desfăşurat prin transmiterea testelor, fişei elevului, fişa evaluatorului şi baremelor 

de notare centralizat, monitorilor de calitate, pe poşta electronică de la CEIU la instituţiile ce au 

candidaţi la susţinerea examenului unificat.  

Monitorul de calitate din instituţii la finele obţinerii rezultatelor finale au întocmit rapoartele de 

promovare a examenelor de calificare şi  ulterior expediate pe adresa electronică a CEIU. 

Rezultatele examenului sunt prezentate în tabelele şi graficile de mai jos.  
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Instituţiile ce au susţinut examenul unificat 

 Meseria conexă: „CROITOR confecţioner îmbrăcăminte după comandă- 

CUSĂTOR (industria uşoară)”,cod. 723010-723011, termen de studii 3 ani 

 

În Tabelul 1 sunt incluse informații despre Numărul candidaţilor ce au susţinut examenul  

unificat de calificare la meseria conexă. 

Tabelul 1 

       

       Denumireainstituţiei Numărulcandidaţilor ce vor susţine examenuldecalificare 

Total  limba română   limba rusă 

CEIU 74 61 13 

Şcoala Profesională nr.3, mun.Bălţi 34 34 - 

Şcoala Profesională nr.1, or. Cahul 11 11 - 

Şcoala Profesională,or. Criuleni 9 9 - 

Şcoala Profesională, or. Ştefan Vodă 8 8 - 

Total 136 123 13 

 

În Tabelul 2 sunt incluse informații despre Numărul candidaţilor ce vor susţine examenul  de 

calificare la  Meseria:„CROITOR confecţioner îmbrăcăminte după comandă”, 

cod723010, termen de studii 2 ani 

Tabelul 2 

       

       Denumirea instituţiei 
Numărul candidaţilor ce vor susţine examenul de 

calificare 

     Total   În limba română   În  limba rusă 

CEIU 18 18 - 

Şcoala Profesională, or.Leova 11 11 - 

Şcoala Profesională, or. Rîşcani 20 15 5 

Total 49 44 5 
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Rezultatele examenul unificat 

Meseria conexă: CROITOR confecționer îmbrăcăminte după comandă cod. 723010 - 

CUSĂTOR (industria ușoară) cod.7230113 ani 

 

În Tabelul 3 sunt Notele la examen de calificare la meseria conexă: CROITOR confecționer 

îmbrăcăminte după comandă cod. 723010- CUSĂTOR (industria ușoară) cod.723011 3 ani.În 

anul de studii 2020-2021 pentru meseria conexă, nota la examenul de calificare a fost calculată 

după regulamentul din 23.07.2018, în baza formulei 0,3* PT+ 0,7* PP 

 

Nota la examen de calificare. 

Tabelul 3 

Den. 

Instituției 

Nr. 

candidaţilor 

admişi 

Nr. 

candidaţilor 

care au 
susţinut 

Inclusiv pe note: 

10 9 8 7 6 5 <5 

CEIU 74 74 3 20 21 18 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7 - 

Şcoala Profesională 

nr.3, mun.Bălţi 

39 34 8 9 7 7 3 - - 

Şcoala Profesională 

nr.1, or. Cahul 

11 11 - 1 2 3 5 - - 

Şcoala Profesională, 

or.Criuleni 

9 9 2 - 1 4 2 - - 

Şcoala Profesională, 

or. Ştefan Vodă 

8 8 - - 2 4 2 - - 

Total 141 136 13 30 33 36 17 7 - 

 

 
 

În Tabelul 3 sunt prezentate notele de la examenul de calificare pentru meseria 

conexăCROITOR confecționer îmbrăcăminte după comandă cod. 723010 - CUSĂTOR 

(industria ușoară) cod.723011 studii 3 ani.Cel mai mult prevalează note de 8 (33 elevi -44,8 %) 

și note de 7 (36 elevi–48,96% ). 

Categoriile de calificare la meseria: CROITOR confecționer îmbrăcăminte după 

comandă,cod. 723010 3 ani 
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Tabelul 4 

Den. 

Instituției 

Nr. 

candidaţilor 

admişi 

Nr. 

candidaţilor 

care au 

susţinut 

Inclusiv pe categorii: 

VI V IV III II I f/c 

1.CEIU 74 74 - - 36 28 10 - - 

2.Şcoala Profesională nr.3, 

mun.Bălţi 

39 34 - - 21 12 1 - - 

3.Şcoala Profesională nr.1,  

or. Cahul 

11 11 - - 1 10 -  - - 

4.Şcoala Profesională, 

or.Criuleni 

9 9 - - 2 7 - - - 

5.Şcoala Profesională, or. 

Ştefan Vodă 

8 8 - - 2 6 - - - 

Total 141 136 - - 62 63 11 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În Tabelul 4 sunt prezentate categoriile de la examenul de calificare pentru meseria conexă, la 

proba de CROITOR confecționer îmbrăcăminte după comandă studii 3 ani. Cel mai mult 

prevalează categoria III cu 85,68%, în acest an au crescut numărul elevilor cucategoria IV. 
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Categoriile de calificare la meseria: CUSĂTOR (industria ușoară) cod.723011 

Tabelul 5 

Den. 

Instituției 

Nr. 

candidaţilor 

admişi 

Nr. 

candidaţilor 

care au 

susţinut 

Inclusiv pe categorii: 

VI V IV III II I f/c 

CEIU 74 74 - - 35 23 16 - - 

Şcoala Profesională nr.3, 

mun.Bălţi 

39 34 - - 21 12 1 - - 

Şcoala Profesională nr.1,  

or. Cahul 

11 11 - - 1 10 - - - 

Şcoala Profesională, 

or. Criuleni 

9 9 - - 2 7 - - - 

Şcoala Profesională, or. Ştefan 

Vodă 

8 8 - - 2 6 - - - 

Total 141 136 - -  61 58 17 - - 

 

 

 

ÎnTabelul 5 sunt prezentate categoriile de la examenul de calificare pentru meseria conexă, la 

proba CUSĂTOR (industria ușoară) de studii 3 ani. Cel mai mult prevalează categoria IV, cu 61 

elevi ce reprezintă 82,96% şi categoria III, cu 58 de elevi ce reprezintă 78,88 %ce este 

îmbucurător. 
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În Tabelul 6 sunt incluse informații despre Notle la examenul examenul  de calificare la 

 Meseria:„CROITOR confecţioner îmbrăcăminte după comandă”,cod 723010, termen de 

studii 2 ani 

din Centrul de Excelență în Industria Ușoară, Şcoala Profesională or.Rîșcani, Şcoala 

Profesională  or. Leova. 

Nota la examen de calificare. 

Tabelul 6 
Den. 

Instituției 
Nr. 

candidaţilor 

admişi 

Nr. 
candidaţilor 

care au 

susţinut 

Inclusiv pe note: 

10 9 8 7 6 5 <5 

CEIU 18 18 2 5 1 6 2 2 - 

Şcoala Profesională 

or.Rîșcani 

22 20 - 3 4 5 6 2 - 

Şcoala Profesională  

or. Leova 

12 11 - 2 1 7 1 - - 

Total 52 49 2 10 6 18 9 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În diagrama de mai sus elevii cu note de 10 sunt 0,98%, cu note de 9 sunt 4,9%,  cu note de 8 

sunt 2,94%,  cu note de 7 sunt 8,82%, cu note de 6 sunt 4,41% şi cu note de 5 sunt 1,96%. 

Categoriile de calificare la meseria: CROITOR confecționer îmbrăcăminte după comandă, 

cod. 723010 

Tabelul 7 

Den. 

Instituției 

Nr. 

candidaţilor 

admişi 

Nr. 

candidaţilor 

care au 

susţinut 

Inclusiv pe categorii: 

VI V IV III II I f/c 

CEIU 18 18 - - 6 8 4 - - 

Şcoala Profesională 

or.Rîșcani 

22 20 - - 3 16 1 - - 

Şcoala Profesională  or. 

Leova 

12 11 - - 5 5 1 - - 

Total 52 49 - - 14 29 6 - - 
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În diagrama de mai sus sun rezultatele elevilor cu Categoria IV sunt 6,86%,  Categoria III sunt 

14,21 %,  Categoria II de 7 sunt  2,94%. 

Concluziile și recomandări: 

Examenul de calificare a fost desfășurat conform Regulamentului de organizare și desfășurare a 

examenului de calificare și cerințelor de desfășurare. La proba teoretică testul a fost transmis 

centralizat. Itemii de test au fost elaboraţi în baza curriculumului. Formulatţiclar de diferit tip de 

complexitate în baza matricei.Din cauza că în meseria conexă sunt  două meserii, sarcinile au 

fost diferite.  

Sarcina pentru Proba Practică  la meseria: Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă, a 

fostCroirea rochiei fără mânici conform modelului din Anexei 1, pregătirea acesteia pentru I 

probă și executarea probei pe corpul clientului. Timpul alocat pentru această sarcină  a fost 6 

ore. 

Sarcina pentru Proba Practică  la meseria : Cusător(industria ușoară), a fostConfecționarea 

buzunarului (exterior) tăiat, cu laist montat, la produse vestimentare intermediare. Timpul 

alocat pentru această sarcină  a fost 2 ore. Aceste sarcini au fost realizate conform indicațiilor. 

Sarcinile practice au fost clare și pe înțelesul elevilor. Încălcări în domeniul Securității , Sănătății 

prin Muncă nu s-au înregistrat. 

Propunem de continuat şi anul viitor pentru meseria conexă de a susţine examenul in 2 zile 

(proba teoretică şi proba practică) 

Sugistii de îmbunătățire 

Proba practică la meseria : Cusător(industria ușoară), de Confecționare a buzunarului 

(exterior) tăiat,  dă posibilitatea de evaluare a competențelor profesionale cu diapazonul de 

categorii de la 2-3-4.  Pentru următorii ani propunem să fie din categoria buzunarelor tăiate. 

Proba practică la meseria : Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă, propunem  ca 

sarcina de proiectare  să fie iarăși întrodusă pentru a diferenția elevii mai buni. Diversificarea 

sarcinilor în baza curriculei. 

 

Elaborat  Bordian Vera. 
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