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Raportul Președintelui Comisiei de Examinare şi Calificare (CEC) – Smolenscaia Tatiana, 

manager Gestiunea Tehnică a Sistemei de Distribuție, Î.C.S. PREMIER ENERGY DISTRIBUTION 

S.R.L., privind organizarea și desfășurarea Examenului de calificare a elevilor programului de formare 

profesională 71370 „Rețele electrice”, învățământ dual, I.P. Centrul de Excelență în Energetică şi 

Electronică, Absolvirea-2022. 

Sesiunea de Absolvire - 2022 a fost organizată şi desfășurată în conformitate cu orarul aprobat 

de Directorul I.P.Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, 23.05.2022, ordinul nr. 01-

20/132-F din 23.05.2022 privind  constituirea Comisiilor pentru examenul de calificare. 

La sesiunea de Absolvire — 2022 au fost admiși 6 elevi conform ordinului de admitere la 

susținerea Examenului de calificare nr. 01-22/209-E din 17.06.2022. La probele de absolvire  au 

participat elevii grupei absolvente RE-0120D, programului de formare profesională 71370 „Rețele 

electrice”, învățământ dual, cu termenul de studii 2 ani. 

 Comisia de examinare şi calificare a activat în baza ordinului ref.: Constituirea Comisiilor de 

evaluare şi calificare în Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică şi Electronică, 

departamentul Energetică, nr.01-20/132-F  din 23. 05. 2022 în următoare componență: 

- Tatiana Smolenscaia, manager Gestiunea Tehnică a Sistemei de Distribuție, a Î.C.S. PREMIER 

ENERGY DISTRIBUTION S.R.L. - Președinte Comisie; 

- Mariana Barladean, director I.P.CEEE, grad managerial doi,- Vicepreședinte Comisie; 

- Svetlana Cecan, profesor disciplinele de specialitate, grad didactic doi, I.P.CEEE - membru 

Comisie (Secretar comisie); 

- Lilia Grajdian, profesor discipline de specialitate, I.P.CEEE - membru Comisie; 

- Oleg Cevdari, șef Serviciu Operarea și Exploatarea Evidenței, a Î.C.S. PREMIER ENERGY 

DISTRIBUTION S.R.L. - membru Comisie. 

  

Comisia a activat în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și 

desfășurare a examenilui de calificare, a evaluat gradul de corespundere a cunoștințelor şi a 

abilităților absolvenților conform calificării. Secretariatul Comisiei de Examinare şi Calificare, 

Svetlana Cecan, a întocmit la timp procesele verbale, a asigurat bună desfășurare a probei în scris și 

a probei practice. 

 

Examenul de calificare s-a desfășurat în două etape: 

1.  Proba teoretică (scris) desfășurat în auditoriu 205, str. Melestiu,8 pe data de 20.06.2022. 

2. Proba practică, desfășurată la poligonul Î.C.S. PREMIER ENERGY DISTRIBUTION S.R.L., 

str. Melestiu,22a pe data de 21.06.2022.  

 

 Rezultatele susținerii Examenului de calificare de către elevi, absolvirea 2022 sunt 

prezentate în tabelul nr.1. 

 



 Tabelul 1. Rezultatele susținerii Examenului de calificare (EC) 

 

Tipul 

probei 

 

Nr. De 

candidați 

admiși la 

susținerea EC 

Nr. De 

candidați 

care au 

susținut EC 

Inclusiv pe note: Media 

notelor 

10 9 8 7 6 5 4-1 

Proba 

teoretică  
6 .... 0 1 2 1 1 1 0 7,16 

Proba 

practică 
6 .... 2 1 1 2 0 0 0 8,50 

 

Rezultatele susținerii probelor de absolvire corespunde cerințelor stabilite: ponderea probei teoretice 

40% și ponderea probei practice 60%. Rezultatele finale sunt prezentate în următorul tabel: 

 

Tabelul 2. Rezultatele susținerii Probelor de absolvire (PA) 

 

Tipul probei 

Nr. de candidați 

admiși la 

susținerea PA 

Nr. de candidați  

care au susținut PA 

 

Media 

notelor 

Susținerea examenului de 

calificare 
6 6 7,83 

 

CONCLUZII: 

1. Susținerea Probelor de absolvire a fost organizată la nivel înalt, fără abateri de la 

Regulamentului de organizare şi desfășurare a examenului de calificare. 

2. Absolvenții au demonstrat abilități și deprinderi practice prezentându-se bine la examenul 

de calificare, fapt care va încuraja angajarea acestora în cadrul Companiei Premier Energy 

Distribution. 

3. Echiparea elevilor pentru proba practică cu mijloace de protecție colective și individuale 

a fost corespunzător normelor de securitate având toate echipamentele necesare și anume: 

cască cu vizieră, mănuși de lucru, mănuși dielectrice, vestă reflectorizantă, încălțăminte 

de protecție, galoși, indicator de tensiune înaltă (УВН), indicator de tensiune joasă, bară 

pentru montarea/demontarea siguranțelor fuzibile, instrumente de lucru electroizolante 

etc) ceea ce denotă o atitudine remarcabilă a instituției de învățământ și a agentului 

economic ICS Premier Energy Distribution SA. 

RECOMANDĂRI: 

1. Să fie atrasă o atenție deosebită la pregătirea elevilor în materie de securitate prin 

includerea în cadrul pregătirii practice a mai multor ore de securitate la exploatarea 

instalațiilor electrice. 

2. Organizarea mai multor lecții practice, prevăzute de programul de învățământ, prin 

plasarea elevilor în situații reale de producție, pentru a le conferi abilități practice de 

muncă. 

Președintele Comisiei de Examinare şi Calificare 

manager Gestiunea Tehnică a Sistemei de Distribuție,                              Tatiana Smolenscaia 

Î.C.S. PREMIER ENERGY DISTRIBUTION S.R.L.                             
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