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RAPORT pentru anul de studii 2021-2022 

REZULTATELE  EXAMENULUI  UNIFICAT DE CALIFICARE 
 În anul de studii 2021-2022, IP Centrul de Excelență în Industria Ușoară prin ordinul MEC nr. 

57 din 28.01.2022 a fost numită responsabil de desfășurarea Examenului de calificare la nivelul 

III ISCED la următoarele meserii: 

- Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă cod. 723010, termen de studii 2 ani.  

- Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă cod. 723010  - Cusător (industria 

ușoară)- cod. 723011, termen de studii 3 ani, meserie conexă, 

- Cusător (industria ușoară)- cod. 723011, termen de studii 2 ani. 

- Cusătoreasă (industria confecțiilor)- cod. 723012, termen de studii 1, 2 ani/ dual. 

Primul atelier de lucru a fost organizat și desfășurat pentru instituțiile din ÎPT din republică la 

23.02.2022, cu tematica: Organizarea și desfășurarea examenului de calificare prin metoda 

sistemului unificat, sesiunea 2022, la programele de formare profesională tehnică secundară, 

nivelul III ISCED, domeniul Textile. 

În vederea evaluării finalităților de studiu/rezultatelor învățării candidaţilor care au parcurs 

integral un program de formare profesională tehnică secundară (nivel 3 ISCED) Examenul s-a 

organizat în două etape proba scrisă și proba practică. În acest context prin ordinul CEIU,  nr.01-

04/141 din 21.02.2022  cu privire la aprobarea componenței Comisiei de elaborare a subiectelor 

pentru Examenul de calificare prin metoda sistemului unificat, sesiunea 2022”,   sau organizat 

ședințe ale grupurilor de lucru. Subiectele pentru proba scrisă au cuprins materialul teoretic 

parcurs în cadrul modulelor de la componenta de profil a Planului de învățământ.  

 Fiecare sarcină pentru proba practică  a fost aleasă în așa fel ca să corespundă cerințelor 

activității profesionale, desfășurate în condiții cât, mai apropiate de cele reale de muncă. Pentru 

programele de formare profesională tehnică prin sistem dual, proba practică s- a realizat în 

condiţii reale de muncă la întrprinderile din Republica Moldova. 

La decizia Comisiei de evaluare şi calificare, proba practică a fost una comună pentru toți 

candidații,la fiecare meserie. 

Nota finală la Examenul pentru programele de formare profesională tehnică secundară a inclus 

ponderat rezultatele ambelor probe, până la sutimi și s- a calculat ca media aritmetică, a notelor 

acordate de membrii Comisiei de evaluare şi calificare conform formulei:  

Nota finală= Proba practică*0,7+Proba scrisă*0,3 

Zilele de desfășurare a Examenului de calificare precum și lista consumabilelor au fost discutate 

și aprobate la ședințele grupurilor de lucru. 
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RAPORT 

La meseriile: 

- Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă cod. 723010, termen de 

studii 2 ani.  

- Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă cod. 723010  - Cusător 

(industria ușoară)- cod. 723011, termen de studii 3 ani, meserie conexă,  

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. 723010 cu 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. 

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 14.06.2022 la meseria „Cusător (industria uşoară)”  a fost 

elaborat un set de formulare pentru elevi și evaluatori, cu sarcina: Confecționarea buzunarului 

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

Pentru proba practică 2, din data de 15.06.2022 la meseria „Croitor confecţioner îmbrăcăminte 

după comandă”  a fost elaborat un set de formulare pentru elevi și evaluatori, cu sarcina: 

Croirea rochiei fără mânecă, conform schiței. Pregătirea rochiei pentru I probă și executarea 

probei pe corpul clientului. 

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

de notare, reprezentanților instituțiilor, pe poşta electronică de la CEIU la instituţiile ce au avut 

candidaţi la susţinerea examenului unificat.  

Reprezentanții instituțiilor la finele examenului au întocmit rapoartele de promovare a 

examenelor de calificare şi  ulterior le- au  expediat pe adresa electronică a CEIU. 

Rezultatele examenului sunt prezentate în tabelele şi graficile de mai jos. 
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Rezultatele examenul unificat  

Meseria conexă: Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă cod. 723010 - Cusător 

(industria ușoară) cod.723011, termen de studii 3 ani 

 

În Tabelul 1 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 2021-2022 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 1 

Den. 

Instituției 

Nr. 

candidaţilor 

admişi 

Nr. 

candidaţilor 

care au 

susţinut 

Inclusiv pe note: 

10 9 8 7 6 5 <5 

CEIU 70 70 - 8 20 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6 - 

Şcoala Profesională 

nr.3, mun. Bălţi 

15 15 - 1 8 5 1 - - 

Şcoala Profesională, 

or. Criuleni 

13 13 - - 4 5 3 1 - 

Total 98 98 - 9 32 28 22 7 - 

 

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

confecționer îmbrăcăminte după comandă cod. 723010 - Cusător (industria ușoară) 

cod.723011 studii 3 ani. Cel mai mult prevalează note de 8 (32 elevi -  31,36 %) și note de 7 (28 

elevi – 27,44% ).  
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Categoriile de calificare la meseria: Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă, cod. 

723010, termen de studii 3 ani 

 

Tabelul 2 

Den. 

Instituției 

Nr. 

candidaţilor 

admişi 

Nr. 

candidaţilor 

care au 

susţinut 

Inclusiv pe categorii: 

VI V IV III II I f/c 

1.CEIU 70 70 - - 19 48 3 - - 

2.Şcoala Profesională nr.3, 

mun.Bălţi 

15 15 - - 5 10 - - - 

3.Şcoala Profesională, 

or. Criuleni 

13 13 - - 8 5 - - - 

Total 99 98 - - 32 63 3 - - 

 

 

În Tabelul 2 sunt prezentate categoriile acordate 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 61,74%, în acest an au crescut numărul elevilor cu categoria IV. 

-  Categoria IV - 32 elevi  

-  Categoria III – 63 elevi 

-  Categoria II - 3 elevi.  
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Categoriile de calificare la meseria conexă: Cusător (industria ușoară) cod.723011, termen de 

studii 3 ani. 

Tabelul 3 

Den. 

Instituției 

Nr. 

candidaţilor 

admişi 

Nr. 

candidaţilor 

care au 

susţinut 

Inclusiv pe categorii: 

VI V IV III II I f/c 

CEIU 70 70 - - 12 54 4 - - 

Şcoala Profesională nr.3, 

mun.Bălţi 

15 15 - - 5 10 - - - 

Şcoala Profesională, 

or. Criuleni 

13 13 - - 10 3 - - - 

Total 98 98 - -  27 67 4 - - 

 

        

 

În Tabelul 3 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 III, cu 67 

elevi ce reprezintă 65,66% şi categoria IV, cu 27 de elevi ce reprezintă 26,46 % ce este 

îmbucurător.  

- Categoria IV - 27 elevi  

-  Categoria III – 67 elevi 

-  Categoria II - 4 elevi.  

În Tabelul 4 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. 
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Nota la examen de calificare. 

Tabelul 4 
Den. 

Instituției 

Nr. 

candidaţilor 

admişi 

Nr. 

candidaţilor 

care au 

susţinut 

Inclusiv pe note: 

10 9 8 7 6 5 <5 

CEIU 26 25 - 3 7 8 5 2 - 

Şcoala Profesională 

or.Rîșcani 

22 19 2 2 4 6 5 - - 

Şcoala Profesională  

or. Leova 

8 5 - 1 2 - 2 - - 

Total 56 49 2 6 13 14 12 2 - 

 

 
 

În diagrama de mai sus elevii cu note de 10 sunt 4,08%, cu note de 9 sunt 12,24%,  cu note de 8 

sunt 26,537%,  cu note de 7 sunt 28,57%, cu note de 6 sunt 24,48% şi cu note de 5 sunt 4,08%. 

Șase elevi nu s-au prezentat la examen. 

Categoriile de calificare la meseria: Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă, cod. 

723010 

Tabelul 5 

Den. 

Instituției 

Nr. 

candidaţilor 

admişi 

Nr. 

candidaţilor 

care au 

susţinut 

Inclusiv pe categorii: 

VI V IV III II I f/c 

CEIU 26 25 - - 2 23 - - - 

Şcoala Profesională 

or.Rîșcani 

22 19 - - 7 12 - - - 

Şcoala Profesională  or. 

Leova 

8 5 - - 3 2 - - - 

Total 56 49 - - 12 37 - - - 
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0

2

4

6

8

Nota 10 Nota 9 Nota 8  Nota 7 Nota 6 Nota 5

Notele, examenului de calificare meseria: Croitor 

confecționer îmbrăcăminte după comandă.

CEIU ȘP. Rîșcani ȘP. Leova



8 
 

 
 

În diagrama de mai sus sunt rezultatele elevilor cu: Categoria IV – 24,48%,  Categoria III -75,51 

%,  se observă că mai mulți elevi au obținut categoria 3. 

Concluzii și recomandări: 

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

examenului de calificare. La proba teoretică testul a fost transmis centralizat. Itemii de test au fost 

elaboraţi în baza curriculumului, formulaţi clar, de diferit tip de complexitate, în baza matricei. 

Din cauza că la meseria conexă sunt  două meserii, sarcinile au fost diferite.  

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

fost Croirea rochiei fără mâneci conform modelului, pregătirea acesteia pentru I probă și 

executarea probei pe corpul clientului. Timpul alocat pentru această sarcină  a fost de 6 ore. 

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

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

alocat pentru această sarcină  a fost de 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 susţinerea examenului pe parcursul a  

2 zile (proba teoretică şi proba practică) 

Sugistii de îmbunătățire 

Proba practică la meseria: Cusător (industria ușoară), Confecționarea 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.  
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RAPORT  

REZULTATELE  EXAMENULUI  UNIFICAT DE CALIFICARE 

la meseria: Cusător (industria ușoară), cod. 723011 

 

Examenul de calificare la meseria: Cusător (industria ușoară), cod. 723011, cu 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. 

Pentru proba scrisă au fost elaborate trei variante de teste în limba română și 3 variante de teste  

pentru copii cu CES din Şcoala Profesională, nr. 11.  

Extragerea variantei de test a avut loc în ziua probei. 

Pentru proba practică, din data de 22.06.2022 la meseria Cusător (industria ușoară),  au fost 

elaborate 3  variante de buzunare, formulare pentru elevi și evaluatori, cu sarcina Confecționarea 

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

Anexei. 

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

de notare, reprezentanților instituțiilor, pe poşta electronică de la CEIU la instituţiile ce au avut 

candidaţi la susţinerea examenului unificat.  

Reprezentanțili instituțiilor au întocmit rapoarte cu privire la desfășurarea  examenelor de 

calificare şi  ulterior acestea au fost expediate pe adresa electronică a CEIU. 

Rezultatele examenului sunt prezentate în tabelele şi graficile de mai jos. 

 

 

Rezultatele examenul unificat 

Meseria: Cusător (industria ușoară) cod.723011, 2 ani 

 

În Tabelul 6 sunt  Notele de la examenul de calificare la meseria: Cusător (industria ușoară) 

cod.723011, 2 ani. În anul de studii 2021-2022, nota la examenul de calificare a fost calculată după 

regulamentul din 23.07.2018, în baza formulei  0,3* PT+ 0,7* PP   
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Nota la examenul de calificare. 

Tabelul 6 

Den. 

Instituției 

Nr. 

candidaţilor 

admişi 

Nr. 

candidaţilor 

care au 

susţinut 

Inclusiv pe note: 

10 9 8 7 6 5 <5 

Şcoala Profesională 

or. Telenești 

 14 13 - 10 3 - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - - 

Şcoala Profesională 

or. Briceni 

18 17 1 6 2 5 3 - - 

Şcoala Profesională, 

nr. 11 

18 18 - 3 2 6 5 2 - 

Total 50 48 1 19 7 11 8 2 - 

 

 

 

 

Categoriile de calificare la meseria: Cusător (industria ușoară) cod.723011 

 

Tabelul 7 

Den. 

Instituției 

Nr. 

candidaţilor 

admişi 

Nr. 

candidaţilor 

care au 

susţinut 

Inclusiv pe categorii: 

VI V IV III II I f/c 

Şcoala Profesională or. 

Telenești 

 14 13 - - 9 4 - - - 

Şcoala Profesională or. Briceni 18 17 - - 7 10 - - - 

Şcoala Profesională, nr. 11 18 18 - - 4 10 3 1 - 

Total 50 48 - -  20 24 3 1 - 
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În diagrama de mai sus sunt rezultatele categoriilor acordate elevilor la meseria: Cusător 

(industria ușoară), aici putm observa că 92 %  din elevi au obținut rezultate foarte bune. 

-  Categoria IV sunt 42%,  

-  Categoria III - 50 %,  

-  Categoria II -6 %,  

- Categoria I - 2 %.  

Concluzii 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, formulatţi clar, de diferit tip de 

complexitate, în baza matricei.  

Toți elevii cu CES au susținut Examenul de calificare în baza testelor specifice, acești elevi u fost 

asistați de către psihopedagog. 

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

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

alocat pentru această sarcină  a fost de 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. 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. 

Sugistii de îmbunătățire 

Adaptări posibile pentru candidații cu nevoi speciale.  
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RAPORT  

REZULTATELE  EXAMENULUI  UNIFICAT DE CALIFICARE 

la meseria: Cusătoreasă (industria confecțiilor), cod. 723012 

 
Examenul de calificare la meseria: Cusătoreasă (industria confecțiilor), cod. 723012, cu 

termenul de studii 1, 2 ani/ dual. 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. 

Pentru proba scrisă au fost elaborate trei tipuri de teste în 3 variante reeșind din durata studiilor, 

un set pentru 1an/dual, 2 ani și 2 ani/ dual în limba română și rusă . Extragerea variantei de test 

a avut loc în ziua probei. 

Pentru proba practică, din data de 21.06.2022 la meseria „Cusătoreasă (industria confecțiilor),”  

a fost elaborat un set de formulare pentru elevi și evaluatori, cu sarcina Confecționarea 

buzunarului aplicat, cu clapă, la produse vestimentare ușoare, conform Anexei. 

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

de notare, reprezentanților instituțiilor, pe poşta electronică de la CEIU la instituţiile ce au avut 

candidaţi la susţinerea examenului unificat.  

Reprezentanțili instituțiilor au întocmit rapoartele de desfășurare a examenului de calificare şi  

ulterior le au expediat pe adresa electronică a CEIU. 

Rezultatele examenului sunt prezentate în tabelele şi graficile de mai jos. 

 

Rezultatele examenul unificat 

Meseria: Cusătoreasă (industria confecțiilor), cod.723012, 2 ani 

 

În Tabelul 8 sunt  Notele la examen de calificare la meseria: Cusătoreasă (industria confecțiilor), 

cod.723011, termen de studii  1, 2 ani/ dual. În anul de studii 2021-2022, 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 8 

Den. 

Instituției 

Nr. 

candidaţilor 

admişi 

Nr. 

candidaţilo

r care au 

susţinut 

Inclusiv pe note: 

10 9 8 7 6 5 <5 

Școala Profesională nr.3, mun. 

Bălți 

92 92 16 50 22 - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - - 

Școala Profesională or. Orhei 10 10 - 4 4 1 1 - - 
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Școala Profesională or. Căușeni 6 6 - 3 - 1 2 - - 

Școala Profesională or. Rezina 9 9 - - 1 4 3 1 - 

Școala Profesională or. 

Nisporeni 

15 15 - 4 5 4 2 - - 

Școala Profesională or. 

Hîncești 

12 11 - - 4 3 1 3  

Școala Profesională or. Soroca 18 18 - 3 3 5 3 4 - 

Școala Profesională or. 

Ungheni 

18 18 - - 5 3 5 5 - 

Școala Profesională or.Drochia 21 18 - 3 4 10 1 - - 

Total 201 197 16 67 48 31 22 13 - 

 

 

 

 

Categoriile de calificare la meseria: Cusătoreasă (industria confecțiilor), cod.723012 

Tabelul 9 

Den. 

Instituției 

Nr. 

candidaţilor 

admişi 

Nr. 

candidaţilor 

care au 

susţinut 

Inclusiv pe categorii: 

VI V IV III II I f/c 

Școala Profesională nr.3, mun. 

Bălți 

92 92 - - 4 88 - - - 

Școala Profesională or. Orhei 10 10 - - 5 5 - - - 
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Școala Profesională or. 

Căușeni 

6 6 - - 3 3 - - - 

Școala Profesională or. Rezina 9 9 - - - 9 - - - 

Școala Profesională or. 

Nisporeni 

15 15 - - 6 9 - - - 

Școala Profesională or. 

Hîncești 

12 11 - - 3 5 3 - - 

Școala Profesională or. Soroca 18 18 - - - 2 7 9 - 

Școala Profesională or. 

Ungheni 

18 18 - - 2 16 - - - 

Școala Profesională or.Drochia 21 18 - - 4 14 - - - 

Total 201 197 - -  27 151 10 9 - 

 

 

 
 

În diagrama de mai sus sunt rezultatele categoriilor acordate elevilor la meseria: Cusătoreasă 

(industria confecțiilor), cu categoria 4 - 13,70 %, iar cu categoria 3 -  76,64 %, aici putem 

observa că 90 %  din elevi au obținut rezultate foarte bune 

-  Categoria IV – 27 elevi,  

-  Categoria III – 151 elevi,  

-  Categoria II -10 elevi,  

- Categoria I – 9 elevi.  

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  
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