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ANUL DE STUDII 2021 - 2022

Proba de evaluare s-a desfăşurat pe data de 21 iunie 2022 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 şi Cercetării al Republicii Moldova nr. 57 din 28.01.2022 cu privire

la evaluare şi calificare la programe de formare profesională tehnică;

3. Ordinul directorului Colegiului Agroindustrial din Rîşcani nr. 29-A/2022 cu privire la constituirea 

Comisiilor de evaluare şi calificare în anul de studii 2021 - 2022;

4. Ordinul directorului colegiului nr. 79/2022 „Cu privire la aprobarea orarului desfăşurării probelor 

de examen”;

5. Ordinul directorului Colegiului Agroindustrial din Rîşcani nr. 86/2022 cu privire la desemnarea 

asistenţilor;

6. Ordinul directorului Colegiului Agroindustrial din Rîşcani nr. 84/2022 cu privire la admiterea 

elevilor pentru susţinerea examenelor de calificare;

Componenţa Comisiei de calificare:

1. Cemîrtan Emilian - preşedinte, director BC „Moldova Agroindbank” SA, filiala Rîşcani;

2. Volentir Anatolie -  vicepreşedinte, director,

3. Sîrghi Ludmila -  evaluator, profesoară de discipline economice;

4. Gherasim Inga - evaluator, profesoară de discipline economice;

5. Ţurcanu Tamara -  evaluator extern, contabil şef primăria or. Rîşcani.



1. Rezultatele probelor examenului de calificare

Rezultatele susţinerii probei scrise/la calculator

Tabelul 1.

Grupa

Numărul 
candidaţilor admişi 
la proba scrisă/la 

calculator

Numărul 
candidaţilor care au 

susţinut proba 
scrisă/la calculator

Inclusiv pe note:

total
Inclusiv din 

anii 
precedenţi

total
inclusiv 
din anii 

precedenţi
10 9 8 7 6 5 <5

C 41/18 26 0 26 0 9 5 6 5 1
C 31/19 18 0 17 0 3 4 5 4 1
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promovat examenului de calificare 43 elevi din 44 admişi, 1 elev nu s-a prezentat. Nota medie constituie 
8,27.

în rezultatul susţinerii examenului de calificare nu au fost înregistrate contestări.

Rezultatele examenului de calificare au fost înregistrate în procesul-verbal, semnat şi validat de 

toţi membrii Comisiei de evaluare şi calificare.

Concluzii:

Comisia constată faptul, că elevii absolvenţi posedă competenţe pentru a activa conform 

calificării în domeniul afaceri şi administrare.

Totodată vin cu următoarele comentarii:

1. Testul de evaluare a conţinut itemi din unităţile de curs: S.06.0.019 „Contabilitatea financiară I”, 

S.07.0.020 „Contabilitatea financiară II” , S.07.0.021 „Contabilitatea de gestiune”, S.07.0.023 

„Analiza gestionară”, S.08.0 .024 „Analiza rapoartelor financiare”. în itemi s-au reflectat abilităţile 

profesionale obţinute de către absolvenţi pe parcursul anilor de studii;

2. Conţinutul itemilor au relevat materia predată de profesor şi acele sarcini de învăţare 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 aşa fel încât testul să nu constituie un obstacol pentru candidaţi;

4. Au fost elaboraţi itemi cu ajutorul cărora a fost posibilă evaluarea obiectivă a competenţilor 

profesionale la specialitatea Contabilitate;

Nu au fost comise greşeli în formularea itemilor propuşi în testul de evaluare;

Baremul de corectare şi notare a fost precis, concret fără să admită diverse interpretări. 

Preşedintele Comisiei

de evaluare şi calificare (3*~r>7>2- /3 £  Cemîrtan Emilian
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