
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA 

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA 
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RAPORT PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE CALIFICARE 

la programul de formare profesională tehnică postsecundară 71110 „Tehnologia produselor 

cosmetice și medicinale”, pentru anul de studii 2021-2022 

 

1. Probele de evaluare s-au desfăşurat pe data de 27 iunie 2022 în cadrul Colegiului Agroindustrial 

din Rîşcani în conformitate cu: 

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. Regulamentul intern de activitate al IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani; 

3. Ordinului directorului colegiului nr. 29-A/17.05.2022 ”Cu privire la constituirea Comisiilor 

de evaluare și calificare în anul de studii 2021-2022”; 

4. Ordinul directorului colegiului nr. 90/24.06.2022 „Cu privire la admiterea elevilor pentru 

susţinerea examenelor de calificare profesională și tezelor de diplomă”; 

5. Ordinul directorului colegiului nr. 9/31.05.2022 „Cu privire la aprobarea orarului 

desfășurării probelor de examen”; 

6. Setul materialelor de evaluare elaborate în trei variante pentru proba teortică, 

materialele de evaluare pentru proba practică examinate la şedinţa catedrei de discipline 

tehnice și tehnologice din 21.04.2022, proces – verbal nr.8; 

7. Lista materialelor didactice permise spre utilizare la examenele de calificare; 

 

2. Rezultatele examenului de calificare 

La examen au fost admiși 18 elevi, inclusiv 2 elevi pentru susținerea tezei de diplomă 

Tabelul 1.  

Rezultatele susținerii examenului de calificare 

Grupa 
 

Numărul de candidaţi 
admişi la examen 

Numărul de elevi care 
au susţinut examenul 

Inclusiv pe note 

10 9 8 7 6 5 <5 
total 

Inclusiv din 
anii 

precedenţi 
total 

Inclusiv din 
anii 

precedenţi 

T 41/18 20 0 20 0 6 5 2 2 4 1 0 

Nota medie – 8,79; 

% însuşitei – 100%; 

% notelor de la 7 la10 – 75%. 



 
Tabelul 2.  

Rezultatele susţinerii probei teoretice din cadrul examenului de calificare 

Grupa 
 

Numărul de candidaţi 
admişi la examen 

Numărul de elevi care 
au susţinut examenul 

Inclusiv pe note 

10 9 8 7 6 5 <5 

total 
Inclusiv din 

anii 
precedenţi 

total 
Inclusiv din 

anii 
precedenţi 

T 41/18 18 0 18 0 4 5 3 3 3 - - 

Nota medie  - 8,22; 

% însuşitei – 100%; 

% notelor de la 7 la10 – 83,3%. 

 
Tabelul 3.  

Rezultatele susținerii probei practice din cadrul examenului de calificare 

Grupa 
 

Numărul de candidați 
admiși la examen 

Numărul de elevi care 
au susținut examenul 

Inclusiv pe note 

10 9 8 7 6 5 <5 

total 
Inclusiv din 

anii 
precedenți 

total 
Inclusiv din 

anii 
precedenți 

T 41/18 18 0 18 0 4 5 1 7 0 1 0 

Nota medie  - 8,16; 

% însușitei – 100%; 

% notelor de la 7 la10 – 94,44%. 
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Analizând rezultatele examenului de calificare nota medie constituie 8,79. Din totalul 

notelor 6 elevi (Balchivscaia Ecaterina, Bodnari Ion, Derebcinschi Larisa, Iacub Vadim, Lungu 

Tatiana, Siminiuc Olga) au obținut nota 10 la ambele probe, fiind o grupă cu potenţial de învăţare 

mediu.  

Concluzii: 

- Administrația Instituției Publice Colegiul Agroindustrial din Rîșcani a asigurat îndeplinirea 

tuturor condițiilor necesare ca activitatea Comisiei de evaluare și calificare să deruleze în 

conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare. 

- Din rezultatele susținerii examenului de calificare atât la proba teoretică, cât și practică, 

se observă că pregătirea elevilor pentru obținerea calificării tehnician-tehnolog este 

bună. 

- La rezolvarea itemilor au fost solicitate abilităţile profesionale obţinute de către 

absolvenţi pe parcursul anilor de studii în conformitate cu Standardul de pregătire 

profesională; 

- Conținutul itemilor au reflectat materia studiată și acele sarcini de învățare realizate în 

timpul orelor de activitate practică din cadrul întreprinderii; 

- Volumul lucrării a permis încadrarea în timp a elevilor pentru rezolvarea lui. 

Recomandări:  

- Includerea studiilor de caz ce reflectă diferite situații de producere și necesită o abordare 

complexă și necesită aplicarea tuturor cunoștințelor atât practice, cât și teoretice; 

- Dezvoltarea bazei tehnico- materiale: renovarea, modernizarea laboratorului; 

- Adaptarea conținuturilor la noile tehnologii din domeniul de formare profesională 

„Chimie și prelucrare”; 

- Monitorizarea mai eficientă a elevilor la instruirea practică desfășurată la întreprindere; 

- Încheierea unor acorduri de parteneriate cu bazele de practică în scopul formării 

competențelor profesionale ale elevilor și anume ale abilităților practice. 

 

Preşedintele Comisiei 

de evaluare şi calificare       Cuzmici Marian 
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