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MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA 

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA 

INSTITUŢIA PUBLICĂ COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN RÎŞCANI 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE CALIFICARE 

LA PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ TEHNICĂ  

POSTSECUNDARĂ 72130 „TEHNOLOGIA PANIFICAȚIEI” 

PENTRU ANUL DE STUDII 2021 - 2022 

 

I. Organizarea și desfășurarea examenului de calificare  

Examenul complex de calificare s-a desfăşurat pe data de 28 iunie 2022 în cadrul IP 

Colegiului Agroindustrial din Rîşcani. Comisia de calificare la specialitatea 72130 „Tehnologia 

panificației” din cadrul IP 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 din 

23.07.2018; 

2. Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova nr. 57 din 28.01.2022 cu 

privire la evaluare și calificare la programe de formare profesională tehnică; 

3. Ordinul directorului IP Colegiului Agroindustrial din Rîşcani nr. 29-A din 17.05.2022 cu 

privire la constituirea Comisiilor de evaluare și calificare în anul de studii 2021 - 2022; 

4. Ordinul directorului IP Colegiului Agroindustrial din Rîşcani  nr. 79 din 31.05.2022 cu 

privire la aprobarea orarului desfășurării probelor de examen; 

5. Ordinul directorului IP Colegiului Agroindustrial din Rîşcani nr. 86 din 20.06.2022 cu 

privire la desemnarea asistenților; 

6. Ordinul directorului IP Colegiului Agroindustrial din Rîşcani nr. 90 din 24.06.2022 cu 

privire la admiterea elevilor la examenele de calificare, anul de studii 2021-2022; 

7. Instrucțiune privind organizarea și desfășurarea examenului de calificare; 

8. Lista candidaților pentru susținerea examenului de calificare, anul de studii 2021-2022; 

9. Programa pentru examenul de calificare, Nivelul 4 al CNC, Programul de formare 

profesională: 72130 Tehnologia panificației, Calificarea: Tehnician în panificație, aprobată 

prin ordinul directorului Colegiului Agroindustrial din Rîșcani nr.03 din 06.01.2022; 
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10. Examen de calificare: Proba integră (teoretică și practică), varianta I, la programul de 

formare profesională 72130 Tehnologia panificației; 

11. Baremul de corectare la examenul complex de calificare: Proba integră (teoretică și 

practică), varianta I. 

12. Resurse necesare pentru desfășurarea examenului de calificare. 

Componenţa Comisiei de calificare: 

1. Colibaba Ecaterina  - preşedinte, administrator SRL „Vanilla Bloom”; 

2. Babii Natalia – vicepreşedinte, șef secție didactică; 

3. Borș Diana– evaluator, profesoară de chimie; 

4. Șalari Rodica - evaluator, profesoară de discipline tehnice și tehnologice; 

5. Guțu Natalia – evaluator extern, director executiv Asociația Femeilor de Afaceri din 

Sectorul Rural. 

Comisia de evaluare și calificare şi-a desfăşurat activitatea în corespundere cu prevederile 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenelor de calificare, conform orarului stabilit, 

într-o sală de examen a câte un elev în bancă al blocului de studii al IP Colegiului Agroindustrial 

din Rîşcani, proba practica s-a desfășurat la Laboratorul didactic „Linia de panificație”. 

 

2. Rezultatele examenului de calificare 

La examen au fost admiși 18 elevi. 

Tabelul 1.  

Rezultatele susținerii 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 

TP 

41/18 
18 0 18 0 1 2 8 5 - 2 - 

Nota medie – 7,91; 

% însușitei – 100%; 

% notelor de la 7 la10 – 88,88%. 
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Tabelul 2.  

Rezultatele susținerii probei teoretice 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 

TP 

41/18 
18 0 18 0 1 2 6 3 4 2 0 

Nota medie - 7,27; 

% însușitei – 100%; 

% notelor de la 7 la10 – 66,67%. 

 
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 

TP 

41/18 
18 0 18 0 3 6 7 0 0 2 0 
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Nota medie  - 8,33; 

% însușitei – 100%; 

% notelor de la 7 la10 – 88,89%. 

 

Analizând rezultatele examenului de calificare nota medie constituie 7,91. Din totalul 

notelor 3 elevi (Boico Ana, Cioancă Eugeniu, Gantea Oxana) au obținut nota între 10 și 9 la ambele 

probe, fiind o grupă cu potenţial de învăţare mediu.  

E de menționat că pentru elevii, care au studiat în baza Planului Educațional Individualizat 

(Mogoreanu Vasile, Știrbu Mariana, Zabolotnic Veronica) au fost elaborate probele care 

corespund curriculumurilor modificate la unitățile de curs de examen. 

Concluzii: 

- Administrația Instituției Publice Colegiul Agroindustrial din Rîșcani a asigurat îndeplinirea 

tuturor condițiilor necesare activității Comisiei de evaluare și calificare să deruleze în conformitate 

cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare. 

- 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 și completarea laboratorului; 

- 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. 

Președintele Comisiei 

de evaluare și calificare       Colibaba Ecaterina 
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