MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUŢIA PUBLICĂ COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN RÎŞCANI

RAPORT
PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE CALIFICARE
LA PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ TEHNICĂ POSTSECUNDARĂ
41110 „CONTABILITATE” PENTRU ANUL DE STUDII 2020 - 2021

I. Organizarea și desfășurarea examenului de calificare
Proba de evaluare s-a desfăşurat pe data de 22 iunie 2021 în cadrul Colegiului
Agroindustrial din Rîşcani. Comisia de calificare la specialitatea 41110 „Contabilitate” din cadrul
Colegiului Agroindustrial din Rîşcani a avut ca suport legislativ următoarele acte normative:
1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de calificare aprobat prin
Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova nr. 1127/2018;
2. Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova nr. 59 din
28.01.2020 cu privire la evaluare și calificare la programe de formare profesională
tehnică;
3. Regulamentul intern de activitate al IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani;
4. Ordinul directorului Colegiului Agroindustrial din Rîşcani nr. 39/2021 cu privire la
constituirea Comisiilor de evaluare și calificare în anul de studii 2020 - 2021;
5. Programa pentru examenul de calificare, nivelul 4 al CNC, Specialitatea: 41110
Contabilitate, Calificarea: 331302 Contabil (calificare medie), aprobată prin ordinul
directorului IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe nr. 47b din 26 aprilie 2021;
6. Ordinul directorului colegiului nr. 86/2021 „Cu privire la aprobarea orarului desfășurării
probelor de examen”;
7. Ordinul directorului Colegiului Agroindustrial din Rîşcani nr. 90/2021 cu privire la
desemnarea asistenților;
8. Ordinul directorului Colegiului Agroindustrial din Rîşcani nr. 96/2021 cu privire la
admiterea elevilor pentru susţinerea examenelor de calificare profesională;
Componenţa Comisiei de calificare:
1. Cemîrtan Emilian - preşedinte, director BC „Moldova Agroindbank” SA, filiala Glodeni;
2. Cernicenco Inna – vicepreşedinte, șef secție pentru instruirea practică;
3. Sîrghi Ludmila – evaluator, profesoară de discipline economice;
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4. Gherasim Inga - evaluator, profesoară de discipline economice;
5. Salagor Olga – evaluator extern, contabil șef SA „Fantazia-OC”.
Comisia de evaluare și calificare şi-a desfăşurat activitatea în corespundere cu prevederile
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenelor de calificare, aprobat de Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, conform orarului stabilit, în două săli de
examen a câte doisprezece elevi în fiecare al blocului de studii al IP Colegiului Agroindustrial din
Rîşcani, cu respectarea măsurilor indispensabile în contextul situației epidemiologice de COVID19.
Susţinerea examenului de calificare s-a desfăşurat prin metoda sistemului unificat într-o
atmosferă binevoitoare în mod stabilit de Regulamentul menționat supra, dar și în conformitate
cu prevederile ordinului cu privire la evaluare și calificare la programe de formare profesională
tehnică.
Proba de evaluare la programul de formare profesională 41110 Contabilitate s-a
desfășurat în scris, prin metoda sistemului unificat asigurându-se respectarea accesibilității,
echității și incluziunii. Testul de evaluare (varianta 2) a fost elaborat în baza Programului pentru
examenului de calificare, itemii de evaluare au fost elaborați în concordanță cu obiectivele
trasate, descrise în program, matricea de specificație, baremele de corectare și schema de
convertire a punctelor acumulate de candidat.
Evaluarea a demonstrat că elevii au dobândit pe perioada studiilor competențe
profesionale din domeniul relevante pentru calificarea 331302 „Contabil”, în domeniul de
formare profesională 411 „Contabilitate și impozite” în aspect de cunoștințe, abilități și atitudini,
precum:
- documentarea operativă și corectă a evenimentelor și operațiunilor economice aferente
activității entității;
- contabilizarea tranzacțiilor și operațiunilor economice în conformitate cu actele
normative și legislative.
- perfectarea registrelor și rapoartelor contabile, verificarea corelației acestora și
prezentarea lor utilizatorilor interni și externi;
- participarea la organizarea și desfășurarea inventarierii mijloacelor economice,
creanțelor și datoriilor entității;
- evaluarea patrimoniului pentru obținerea unei imagini fidele asupra entității în
ansamblul ei.
La examenul de calificare au fost admiși și s-au prezentat 24 elevi de la specialitatea 41110
„Contabilitate”.
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II. Rezultatele examenului de calificare
Procesul de evaluare a fost organizat în mod constant care a asigurat principiile de
validitate și credibilitate al examenului. Acest proces a contribuit la asigurarea transparenței în
timpul de evaluare, prin care s-a respectat cerințele în procesul de monitorizare și analiză a
modului de organizare și desfășurare a examenului de calificare.
Evaluarea este validă, deoarece candidații au atins nivelul de cunoștințe, abilități şi
competenţe descrise în proba de evaluare și în rezultatele învățării conform calificării.
Rezultatele evaluării a probei scrise sunt colectate, analizate și apreciate cunoștințele
candidaților după cum urmează în tabelul 1.
Tabelul 1. Rezultatele susţinerii examenului de calificare
Numărul de
candidaţi admişi
la examen

Grupa

C–41/17

inclusiv
total
din anii
precedenţi
24
-

Inclusiv apreciați cu note

Numărul de elevi
care au susţinut
examenul

total
24

inclusiv
din anii
precedenţi
-

10

9

8

7

6

5

<5

6

5

4

5

4

-

-

În temeiul rezultatelor susținerii probei de evaluare la specialitatea 41110 Contabilitate
au promovat examenului de calificare 24 elevi, cu reușita absolută de 100%, nota medie - 8,16 și
procentul calității (notele de la 8 la 10) constituie – 62,50%.
Procentul notelor susținerii examenului de calificare
note de 6
17%
note de 7
21%
note de 8
16%

note de 10
25%
note de 9
21%

Figura 1. Analiza calitativă privind susținerea examenului de calificare

În rezultatul susţinerii examenului de calificare nu au fost înregistrate contestări.
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Rezultatele examenului de calificare au fost înregistrate în procesul-verbal, semnat și
validat de toți membrii Comisiei de evaluare și calificare.
Comisia de calificare menţionează nivelul înalt de pregătire profesională a următorilor
elevi: Tudosan Ilinca, Savca Cătălina, Vasilache Cătălina, Vagner Olga, Butnari Olivia, Vitiuc Iana.

III. Concluzii şi propuneri privind perfecţionarea activităţii didactice:
Comisia constată faptul, că elevii absolvenţi posedă o pregătire teoretică şi practică bună
pentru a activa în calitate de contabil pentru domeniul afaceri și administrare din țară.
Totodată vin cu următoarele comentarii:
1. Testul de evaluare a conținut itemi din unitățile de curs: S.06.O.019 „Contabilitatea
financiară I”, S.07.O.020 „Contabilitatea financiară II”, S.07.O.021 „Contabilitatea de
gestiune”, S.07.O.023 „Analiza gestionară”, S.08.O.024 „Analiza rapoartelor financiare”.
În itemi s-au reflectat abilitățile profesionale obținute de către absolvenți pe parcursul
anilor de studii;
2. Conținutul itemilor au relevat materia predată de profesor și acele sarcini de învățare
repartizate prin studiul individual obligatoriu;
3. Complexitatea probei de evaluare a fost accesibilă pentru nivelul 4 al CNC, itemii au un
procent de dificultate adecvat, în așa fel încât testul să nu constituie un obstacol pentru
candidați;
4. Au fost elaborați itemi cu ajutorul cărora a fost posibilă evaluarea obiectivă a
competenților profesionale la specialitatea Contabilitate;
5. Nu au fost comise greșeli în formularea itemilor propuși în testul de evaluare;
6. Baremul de corectare și notare a fost precis, concret fără să admită diverse interpretări;
7. Timpul alocat a corespuns volumului de material evaluat;
8. Formarea profesională continuă a elevilor la agenți economici din teritoriu.

Preşedintele Comisiei
de evaluare şi calificare

Cemîrtan Emilian
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