
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTERUL AGRICULTURII ȘI 

INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA 

COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN RÎȘCANI RAPORT PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE 

CALIFICARE la programul de formare profesională tehnică postsecundară 71520 „Mașini și 

aparate în industria alimentară" pentru anul de studii 2021-2022 

1.  1. Probele de evaluare s-au desfășurat pe data de 28 iunie 2022 în cadrul IP „Colegiul  

Agroindustrial din Rîșcani" în conformitate cu: 

1.  Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare, aprobat prin 

Ordinul Ministerului Educației Culturii și 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/2022 "Cu privire la constituirea Comisiilor de 

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

4.  Ordinul directorului colegiului nr. 90/2022 „Cu privire la admiterea elevilor pentru 

susținerea examenelor de calificare profesională și tezelor de diplomă"]n anul de studii 

2021-2022; 

5.  Ordinul directorului colegiului nr. 79/2022 „Cu privire la aprobarea orarului desfășurării 

probelor de examen"; 

6.  Setul materialelor de evaluare în trei exemplare, examinate la ședința catedrei de 

discipline tehnice și tehnologice din 26.05.2022, proces - verbal nr.9; 

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

8.  Curriculumurile unităților de curs „Utilaj tehnologic I", „Utilaj tehnologic II", „Montarea, 

exploatarea utilajelor tehnologice I", „Montarea, exploatarea utilajelor tehnologice II".  

La examenul de calificare au fost admiși 20 elevi și 2 elevi pentru susținerea tezei de diplomă. 

2.  Rezultatele examenului de calificare 

Tabelul 1. 

Rezultatele susținerii examenului de calificare 

Grupa 

Numărul de candidați 

admiși la examen și tezei 

de diplomă 

Numărul de elevi care au 

susținut examenul și teza 

de diplomă 

Inclusiv pe note 

10 9 8 7 6 5 <5 

total Inclusiv din anii 

precedenți 

total Inclusiv din 

anii precedenți 

MAIA 
41/18 

20 0 20 0 3 3 8 6 0 0 0 

Nota medie - 8,22; % însușitei - 100%; % note or de la 8 la 10 - 70%. 



 

Concluzii: 

-  Testul de evaluare a conținut itemi din unitățile de curs: Utilaj tehnologic, Montarea, 

reparația și exploatarea utilajului în industria alimentară. în itemi s -au reflectat 

abilitățile profesionale obținute de către absolvenți pe parcursul anilor de studii; 

-  Candidații cunosc terminologia de specialitate, au dat dovadă de competențe ce 

corespund calificării obținute - tehnician mecanic; 

-  Examenul a pus în evidență competențele de specialitate, pregătirea elevilor în 

vederea realizării carierei profesionale; 

-  Cerințele pentru probele de examinare corespund nivelului de însușire în învățământul 

profesional tehnic. 

ca recomandări: 

• A utiliza la maximum oportunitățile desfășurării stagiilor de practică în entitățile  

specializate cu scopul formării competențelor profesionale ale elevilor și anume ale 

abilităților practice; 

•  A continua desfășurarea examenului de calificare, cu proba practică și proba 

teoretică; 

•  A include itemi în cadrul evaluării finale din toate domeniile industriei alimentare;  

• Crearea unui centru de training pentru agenții economici ce activează în domeniul 

industriei alimentare și sunt cointeresați în angajarea tinerilor specialiști. 

Președintele Comisiei 

de evaluare și calificare 

Angheluță Gheorghe 


