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R A P O R T
al comisiei de evaluare si calificare pentru 

sustinerea examenului de calificare/sustinerea lucrarilor de diploma prin
metoda sistemului unificat

Programul de formare profesionala „71410 Aparate radioelectronice de uz
casnic”

Anul de studii 2021-2022

Examenul de calificare/susfinerea lucrarilor de diploma s-a desfa^urat in baza 

Regulamentului de organizare §i desfa^urare a examenului de calificare, Anexa nr.l la Ordinul 

MECC nr. 1127 din 23.07.2018.

Conform ordinului nr. 01-22/054-F din 07.02.2022 a fost aprobata Comisia de elaborare a 

subiectelor pentru examenul de calificare prin metoda sistemului unificat in urmatoarea 

components:

■ Ion GRIGORA$, director adjunct pentru instruire practice §i de producere, profesor 

discipline de specialitate. grad didactic 1

Igor PEREMAN. profesor discipline de specialitate

Gheorghe RO$CA, profesor discipline de specialitate, grad didactic I, I.P. СРВ 

Gheorghii ZVEZDENCO, director adjunct instruire, profesor discipline de specialitate, 

grad didactic I

Sergiu VELE$CO, inginer licentiat, I.M. Steinel Electronic SRL

Examenul de calificare este format din 2 probe: proba teoreticS si proba practicS.

I.P. Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica

Conform ordinului nr. 01-20/116-F din 21.04.2022 a fost aprobata Comisia de evaluare $i 

calificare pentru sustinerea examenului de calificare din 21 iunie §i sustinerea lucrarilor de 

diploma, in urmStoarea components:
Presedinte: Sveatoslav POSTORONCA, Director adjunct al Institutului

de Energetics din subordinea MEC
Vice-presedinte: Ion GRIGORA$, Director adjunct pentru instruire practicS §i

de producere, profesor discipline de specialitate, grad didactic I 
Membrii comisiei: Emil $EREMET, §ef catedrS Electronics, profesor discipline

de specialitate, grad didactic I
Lorina VLAS, Profesor discipline de specialitate, grad 
didactic II
Lilian GISCA, Responsabil de proces, I.M. Steinel Electronic 
SRL



I.P. Colegiul Politehnic din тип. Haiti

Conform ordinului nr. 33 din 19.05.2022 a fost aprobata Comisia de evaluare §i calificare

pentru sustinerea examenului de calificare din 21 iunie, in urmatoarea componenta:

Presedinte: Grigore STAH, Inginer electronist, SA ”Raut”, mun. Balfi
Vice-presedinte: Liudmila CRAITMAN, Director adjunct pentru practica, grad

didactic I
Membrii comisiei: Vera ROTARI, Profesor Colegiul Politehnic din Balti, grad

didactic intai
Gheorghe ROSCA, Profesor Colegiul Politehnic din Balti, 
grad didactic I
Corneliu IUZU, Profesor Colegiul Politehnic din Balfi, grad 
didactic II

Comisia a fost dotata cu setul necesar de documente: ordinul nr. 01-20/201-E din 

17.06.2022 cu privire la admiterea la probele de absolvire a elevilor care au indeplinit planul de 

studii, ordinul nr. 01-20/065-E din 16.02.2022 cu privire la confirmarea temelor lucrarilor de 

diploma, departamentul Electronica; setul de teste, in trei variante; lista absolvenplor. Este de 

menfionat о buna pregatire profesionala a membrilor Comisiei, participarea activa a tuturor 

membrilor comisiei la evaluarea cuno§tin|elor absolventiior.

' Planul de studii la Programul de formare profesionala „71410 Aparate radioelectronice de uz 

casnic”, aprobat in anui 2016, cuprinde urmatoarele forme de fmalizare a studiilor:

> Sustinerea lucrarii/proiectului de diploma

Conform Regulamentului de organizare §i desfa§urare a examenului de calificare art.27 p.3 

admiterea catre elaborarea lucrarii de diploma se realizeaza la cererea candidatului daca media 

notelor la disciplinele (unitafile de curs) fundamentale $i de specialitate pe parcursul anilor de studii 

nu este mai mica decat 8,00.

mun. Chi§inau
str. M. Sadoveanu 40/2 21 iunie 2022. ora 08.00

Proba teoretica (ziua intai)

In biroul Direcjiei Filialei Electronica a Centrului de Excelenja in Energetica §i Electronica 

in prezenfa, Directorului Mariana BARLADEAN, Directorului adjunct pentru instruire Gheorghii 

Zvezdenco, componentei Comisiei de examinare §i a trei elevi (persoane supuse examinarii), de 

catre un elev, prin procedura tragerii la sorji a fost stabilita Varianta II, din trei posibile cu 

continutul subiectelor din programul de examinare. Varianta a fost multiplicata in 10 exemplare, 

reie$ind din numarul de persoane supuse procesului de examinare. Totodata aceasta varianta a fost 

trimisa prin e-mail §i I.P. Colegiul Politehnic din mun. Balti. In sala de studii nr. 225 au fost a§ezate 

cele 10 persoane, la locul cu numarul pre-indicat in lista de examinare. Pentru formularea



raspunsurilor in scris la testele teoretice propuse, persoanelor examinate li s-a oferit intervalul de 

timp intre 8 ^ 1 0 —, in prezenta asistentilor Comisiei de examinare. in aceasta perioadS. de timp, 

Comisia de examinare a trecut in sala de studii nr. 221 pentru a audia prezentarile expuse de cele 

dou5 persoane examinate admise la sustinerea Proiectelor de diploma. Comisia de examinare a 

audiat aceste doua prezentari. Prezentatorii au primit din partea Comisiei un §ir de intrebari pentru a 

evalua nivelul cuno§tintelor obpnute §i a modului de gandire in scopul propunerii unor solutii 

alternative pe marginea unor detalii specifice din continutul lucrarilor. In urma oferirii de catre 

membrii Comisiei a scorurilor de evaluare pentru criteriile: prezentarea materialului, calitatea 

executarii lucrarii, actualitatea tematicii dezvaluite, importanta pentru utilizarea in practica, elevii 

Adrian GARSTEA §i Valentina GUZUN au objinut nota 9 (noua) §i calificarea tehnician 

electronica la care Comisia a expus opinia in mod unanim. Etapa urmatoare in activitatea Comisiei 

de examinare a fost evaluarea rezultatelor la proba teoretica, scrisa. Membrii comisiei au oferit 

scorurile respective, a fost completata lista cu rezultate, semnata de membrii §i pre§edintele 

Comisiei.

La examenul de calificare au fost admi§i 10 elevi din I.P. CEEE §i 12 elevi din I.P. СРВ, din 

ei au sustinut cu brio 22 elevi, dupa cum urmeaza din tabel:

Tabelul 1 -  Rezultatele probei teoretice a examenului de calificare

Grupa

NumSrul de 
candida^i admi§i la 

examen

Numarul de 
candidap care au 
sustinut examenul

Inclusiv pe note:

Media

total

Inclusiv din 

anii

precedent

total

Inclusiv din 

anii

precedent

10 9 8 7 6 5 <5

AR-0118 10 0 10 0 - 3 2 5 - - - 7,80

DR-418 12 0 12 0 - 0 2 4 5 1 0 6,58

mun. Chisinau
str. M. Sadoveanu 40/2 21 iunie 2022, ora 11.00

Proba practica

Pentru realizarea probei practice propuse, persoanelor examinate li s-a oferit intervalul de 

timp intre 11—■ ,  in prezenja asistentilor Comisiei de examinare. In timpul indicat a avut loc 

evaluarea aptitudinilor practice a persoanelor supuse examinarii pentru absolvirea I.P. CEEE, Filiala 

Electronica. Procedura de testare practica consta in realizarea fizica a unui circuit electronic. Dupa 

schema principiala a circuitului §i a desenului amplasarii elementelor, elevii au plantat elementele 

pe placuja. le-au fixat §i le-au lipit. utilizand aliajul destinat. La etapa conectSrii circuitelor deja



asamblate la sursa de tensiune, majoritatea lor nu era funcponala, ca motiv a unor gre^eli de 

asamblare. Unii elevi au depistat gre$elile p au demonstrat funcponalitatea schemelor asamblate, 

aljii nu, fapt care a lost fixat prin calificativele respective oferite de membrii Comisiei de 

examinare.
Tabelul 2 - Rezultatele probei practice a examenului de calificare

Grupa

Numarul de 
candidap admi$i la 

examen

Numarul de 
candidap care au 
suspnut examenul

Inclusiv pe note:

Media

total

Inclusiv din 

anii

precedenti

total

Inclusiv din 

anii

precedenti

10 9 8 7 6 5 <5

AR-0118 10 0 10 0 - 2 1 - 4 3 - 6,50

DR-418 12 0 12 0 - 3 3 2 1 3 - 7,33

Conform Regulamentului de organizare p desfa§urare a examenului de calificare, Anexa 

nr.l la Ordinul MECC nr. 1127 din 23.07.2018 nota finala se calculeaza conform relapei:

Ngen = 0 ,4 * N pr. teor.+0,6*Npr pract.

Din aceste considerente s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Tabelul 3 - Rezultatele la nota finala

Numarul de 
candidap admi§i la 

examen

Numarul de 
candidap care au 
suspnut examenul

Inclusiv pe note:

Grupa Inclusiv din Inclusiv din Media

total anii total anii 10 9 8 7 6 5 <5

precedenti precedenp

AR-0118 10 0 10 0 - 2 1 - 5 2 - 7,15

DR-418 12 0 12 0 - - 4 2 5 1 - 6,95

Sub aspectul organizarii examenul s-a desfa§urat corect, in concordant^ cu prevederile 

Regulamentului in vigoare.

Rezultatele demonstreaza ca pregatirea teoretica p  practica a elevilor l.P. Centrul de 

Excelenfa in Energetica p  Electronica p l.P. Colegiul Politehnic din mun. Balti, la PFP 71410 

Aparate radioelectronice de uz casnic corespunde domeniului p standardului profesional, iar tinerii 

speciali$ti solicitati pe pia|a muncii in toate ramurile economiei nafionale au о pregatire necesara 

pentru a activa conform calificarii obtinute.

Rezultatele suspnerii lucrarilor de diploma de catre elevii absolventi sunt prezentate in

tabelul 4.



Tabelul 4 - Rezultatele sustinerii lucrarii de diploma

№ Numele, prenumele 
elevului Tema lucrarii de diploma Conducator

tehnic
Nota

1 Gar§tea Adrian
Dispozitiv de conectare lenta $i reglare 
lenta a luminozitapi becului cu 
incandescent

Taranovici Constantin 9

2 Guzun Valentina
Comutator electronic cu dirijare de la un 
singur buton Jaranovici Constantin 9

Recomandari:
Unele obiectii referitor la executarea lucrarilor de asamblare a circuitului:

Multe dintre persoanele examinate lipeau fiecare element component dupa fiecare plantare, 

spre deosebire de a planta toate elementele, sau majoritatea lor, apoi de a executa lipirea in 

ansamblu. Pentru simplitatea accesarii locurilor inguste nu erau plantate elemente conform ierarhiei 

inalpmilor (de ex. in ordinea rezistoare, diode, condensatoare, relee, siguran(a etc.).

Un moment important* in urma examinarii trebuie de menponat la capitolul cunoa^terii 

elevilor implicap in procedura de examinare a normelor de securitate a muncii §i a protejarii 

mediului, in timpul probei practice nu au fost observate incalcari de acest gen.

Concluzii:
Planul de invafamant prevede Suspnerea lucrarii/proiectului de diploma, iar Regulamentul 

de organizare §i desfa$urare a examcnului de calificare art.27 p.3 admiterea catre elaborarea lucrarii 

de diploma se realizeaza la cererea candidatului daca media notelor la disciplinele (unitatile de curs) 

fundamentale §i de specialitate pe parcursul anilor de studii nu este mai mica decat 8,00, ceilalp 

suspn examenul de calificare.
in asa fel, elevii nu au fost familiarizap pe parcursul tuturor anilor de studii cu forma de 

evaluare indicata in Regulament, orientandu-se spre realizarea proiectului de diploma. Pentru 

cadrele didactice a fost о provocare, depapta prin efortul adiponal depus intru a corespunde 

rigorilor introduse, fapt ce a permis realizarea procedurii de suspnere a examenului de calificare §i 

de suspnere a lucrarilor de diploma la Programul de formare profesionala „71410 Aparate 

radioelectronice de uz casnic ”, l.P. Centrul de Excelenta in Energetica ?i Electronica. anul de studii

2021- 2022.

Presedinte al
Comisiei de evaluare §i calificare,

Presedinte al
Comisiei de evaluare §i calificare,

f :
Sveatoslav POSTORONCA
Director adjunct al Institutului de 
Energetica din subordinea MEC

Grigore ST AH
Inginer electronist, SA ”Raut”, 
mun. Baiti


