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Aspecte  organizatorice 

 

      Conform ordinului MECC nr.775  din 22.05.2018 și în conformitate cu planurile de învățământ aprobate, 

examenele de calificare în Școala Profisională nr. 5,  mun. Bălți au avut loc în perioada 10.06.2021 – 28.06.2021. 

      Activitatea Comisiei de calificare a derulat conform ordinului intern nr. 47 din 31 mai 2021. În 9 grupe 

absolvente ,trei grupe de formare duală,două grupe la program de formare profesională de doi ani de zile și patru 

grupe la program de formare profesională de 3 ani de zile. Examenul s-a desfășurat în baza REGULAMENTULUI 

de organizare și desfășurare a examenului de calificare . Anexa nr.1 la Ordinul MECC nr. 1127 din 23.07.2018. 

și  Ordinul nr. 59 din 28 ianuarie 2020, Cu privire la lista programelor de formare profesională tehnică pentru 

care examenul de calificare se desfășoară prin metoda sistemului unificat. În instituție  au fost imprimate testele 

de evaluare a cunoștințelor de evaluare per elev în care se notează puncte accumulate și nota oferită. Proba practică 

s-a promovat în atelierul instituției, unde elevii prin sarcini complexe au demonstrat agenților economici din 

comisia de calificare competențe profesionale însușite după finalizarea programului de studiu. Administrația 

școlii a organizat pregătirea sălilor pentru realizarea probei teoretice și atelierului de instruire practică pentru 

realizarea probei practice. Membrii comisiei au îregistrat prezența la proba de examenare candidaților și numărul 

variantei extrase de elev. Proba practică s-a promovat în atelierul instituției, unde fiecare elev prin sarcină 

complexă de examinare a confirmat competențele obținute. 

La nivel de instituție  a fost promovat examenul la meseria:" Electrician electronist auto-Mecanic auto" și 

meseriile: "Operator mașini unelte-semiautomate și automate", "Operator în depozite mecanizate și automatizate", 

"Electromecanic la instalarea și întreținerea utilajului industrial". Subiectele pentru proba teoretică și practică  au 

fost stabilite în conformitate cu programul de formare profesională fiind discutate și aprobate  la ședințele 

comisiilor metodice, apoi în ședința  Consiliul Profesoral. La meseriile: "Operator întroducere,validare și 

prelucrare date"," Operator întroducere,validare și prelucrare date-Operator pentru suportul tehnic la 

calculatoare"," Electrogazosudor-montator"," "Electromontor la repararea și întreținerea utilajului electric-

Lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajului electric",examenul a fost promovat  prin sistem unificat. 

         Examenul de calificare  s-a promovat 2 zile (proba teoretică și proba practică) conform graficului aprobat. 

Subiectele pentru proba teoretică s-au referit la cunoștințe conceptuale și abilități cognitive, având un grad de 

complexitate corespunzător programului de formare profesională. 

      Subiectele pentru poba practică au vizat sarcini specifice calificării profesionale obținute de absolvenți în 

conformitate cu cerinele curriculare. Lista materialelor consumabile necesare pentru realizarea probelor practice 

au fost elaborate de maistru –instructor și seful secției IP si cu o lună înainte de data examenelor au fost aduse la 

cunoștința directorului instituției. 

    Pentru organizarea promovării probelor practice s-au creat  condiții cît mai apropiate de cele reale de muncă.   

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_examen_unificat_2020.pdf


3 

 

În timpul examenului Comisia de calificare  a avut acces la toate documentele  de performanța  școlară a 

absolvenților  pe parcursul anilor de studii,  care au servit drept argument a insușitei elevilor pe parcursul anilor. 

În anul de studii 2020-2021  Școala Profesională Nr. 5 din mun. Bălți au absolvit 138 de absolvenți cu nota medie 

la examenul de calificare de 7,82. 

Rezultatele examenelor de calificare 

        La examenul de calificare au fost admiși 137 de elevi în 9 grupe absolvente (3 grupe la program de formare 

duală pe 2 ani  de zile, 2 grupe la program de formare pe 2 ani de zile și 4 grupe la program de formare  pe 3 ani 

de zile) și un elev din anulde studii 2018-2019 la meseria Operator pentru suportul tehnic la calculatoarului. 

Analizînd  dinamica rezultatelor la examenele de calificare  pe programe de studiu am identificat și succese, dar 

și reserve. 

Rezultatele examenelor de calificare (proba teoretică) 

Gr. Meseria 

Numărul de elevi 

10 9 8 7 6 5 4 
Nu  

s-au 

prezentat 

Calitate

a % 

Nota 

medie Admiși Absol- 

venți 

26 Operator întroducere, 

validare și prelucrare date 

17 17    2 2 6 7  0 4,94 

31 Operator 

întroducere,validare și 

prelucrare date -Operator 

pentru suportul tehnic la 

calculatoare 

17+1 

17  2 2 5 4 4   23 6,64 

27 Electrogazosudor-

montator 

14 12   1 2 8 1  2 8 6,25 

34 Electrician electronist 

auto-Mecanic auto 

25 
25 9 10 4 2     92 9 

35 Electrician electronist 

auto-Mecanic auto 

19 19 1 1 1 5 7 4   15,8 6,52 

38 Electromontor la repararea 

și întreținerea utilajului 

electric -Lăcătuș 

electrician la repararea și 

întreținerea utilajului 

electric 

 

14 
14    4 7 3   0 6,07 

1DII Operator mașini-unelte 

semiautomate și automate 

13 12 1 3 3 2 2 1  1 58 7,66 

2DII Operator în depozite 

mecanizate și automatizate 

12 12 1 5 5 1     91 8,5 

3DII Electromecanic la 

instalarea și întreținerea 

utilajului industrial 

10 
9  2 2 2 2 1  1 44 7,22 

 TOTAL 141+1 137+1 12 23 18 25 32 20 7 4 36,8 6,97 
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Rezultatele examenelor de calificare (proba practică) 

 

Rezultatele examenelor de calificare 

Gr. Meseria 
Num de elevi 

      
Nu s-au 

prezent

at 

Calitate

a % 
Nota 

medie Admiș Absolve

nți 
26 Operator întroducere, 

validare și prelucrare date  
17  

 
       23 7,11 

31 Operator 

întroducere,validare și 

17+

1 
        70 8,40 

Gr. Meseria 

Numărul de elevi 

      
Nu s-au 

prezentat 
Calitatea 

% 
Nota 

medie Admiși Absolvenți 

26 Operator întroducere, validare 

și prelucrare date  
17  

 
       64 8,23 

31 Operator întroducere,validare 

și prelucrare date -Operator 

17+1 
 

 
       94 9,17 

27  14 
        2 33 6,83 

34  25 
 

 
       36 6,68 

35  19  

 
       36 6,9 

38 Electromontor la repararea și 

întreținerea utilajului electric 

-Lăcătuș electrician la 

repararea și întreținerea 

utilajului electric 

14 

         35 6,85 

1DII Operator mașini-unelte 

semiautomate și automate 
13  

 
      1 91 8 

2DII Operator în depozite 

mecanizate și automatizate 
12  

 
       66 8 

3DII Electromecanic la instalarea 

și întreținerea utilajului 

10 
 

 
       88 8 

  TOTAL  +1  10 30 40 25 21 11 4 60,3 7,62 
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27  14 
  - 2 3 6 1  2 16 6,45 

34  25 
         36 8 

35  19 
         73 8,05 

38 Electromontor la 

repararea și întreținerea 

utilajului electric -

Lăcătuș electrician la 

repararea și întreținerea 

utilajului electric 

14 

         21 6,35 

1DII Operator mașini-unelte 

semiautomate și automate 
13 

        1 75 8,83 
2DII mecanizate și 12  

 
       66 8,66 

3DII Electromecanic la 

instalarea și întreținerea 

10 
 

 
      1 66 8,55 

  TOTAL   
+1 

20 47 40 20 9  4 49 7,82 
 

1. Dinamica rezultatelor obținute  în grupele absolvente cu program de 2 ani de studii (formare duală) în 

parteneriat cu compania Draiexlmaer SRL 
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8,55
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8,55
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8,9

Operator mașini-unelte semiautomate și 
automate

Operator în depozite mecanizate și 
automatizate

Electromecanic la instalarea și întreținerea 
utilajului industrial

Nota medie grupe program dual de formare
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Observăm ca meseria: Operator mașini-unelte semiautomate și automateeste în top cu nota medie de 8,33 Rata 

de angajare la Companie este în jurul de  70 % ceea ce denotă faptul că  competențele profesionale opținute de 

către absolvenți la programele de formare duală   sunt relevante cerințelor agentului economic.  

 2. Dinamica rezultatelor obținute  în grupele absolvente cu program de 2 ani  de studiu 

 

În grupele absolvente la  programe de formare profesională cu durata de 2 ani au fost admiși la examene de 

calificare 29 elevi.  
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Analizînd dinamica rezultatelor în grupele cu program de 2 ani de zile,  observăm că grupa 26 meseria: Operator 

întroducere,validare și prelucrare date este în top cu nota medie de 7,11 

3.Grupe absolvente la program de 3 ani de studiu 

În grupele absolvente la  programe de formare profesională cu durata de 3 ani au fost admiși la examene de 

calificare 75 elevi.  

 

 

 

Analizînd dinamica rezultatelor în grupele cu program  ani de zile, observăm că grupa 31 meseria: Operator  

întroducere ,prelucrare și validare date-Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor este în top cu nota medie 

de 8,4. 
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Analizînd sugestiile și recomandările agenților economici despre desfașurarea examenelor de calificare în 

instituție putem menționa 

 Punctele tari: 

- Dotarea bună a atelierelor de instruire practică la meseriile: ,,Operator pentru suportul  tehnic al 

calculatoarelor”și ,,Electromecanic la repararea și întreținerea mașinilor de calcul”, ,,Electrician- 

electronist auto”,,Mecanic- auto”; 

- Profesorii și maiștri instructori bine pregătiți  și dedicați meseriei; 

- Organizarea buna a examenului de calificare 

Puncte slabe: 

- Dotarea nesuficientă cu utilaje performante a atelierelor la meseria: ,,Electrogazosudor” și  

,,Electromecanc utilaje frigorifice și comerciale”  

- Extinderea posibilităților de colaborare cu AE 

- Coificienți inalți de migrație a tinerilor absolvenți 

Indicatorii de performanță la examenul de calificare 

 

Constatăm în final, că absolvenții posedă cunoștințe bune în domeniul  meseriilor  studiate. 

Concluzii și recomandări: 

În concluzii putem menționa, că absolvenții au demonstrate competențe profesionale bune. Nota medie 

fiind de 7,82, iar calitatea 49 %.  

Instituția dispune de ateliere dotate pentru formarea muncitorilor la majoritatea meseriilor stabilite. 

Competențele demonstrate de elevi sunt bune. În marea majoritate a cazurilor nota de la practica de producere 

aproximativ este identica   cu nota de la examenul de calificare,ceea ce denotă faptul că la competențele elevilor 

corespund cu exigențele agenților economic și toți cei 138 de absolvenți au promovat examenul de calificare.  

Procentul reușitei –100%

Procentul calității –49% 

Nota medie -7,82
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Exista și unele probleme ca: 

  Lipsa  de curricule la meseriile electrician-electronist auto,mecanic auto; 

 Accesul cadrelor didactice la informație este limitată   (lipsa literaturii de specialitate, lipsa mijloacelor 

tehnice în fiecare cabinet); 

 Dotarea limitată cu echipament modern crează deficultăți între cunoștințile căpătate de absolvenții școlii 

și așteptările agenților economici. 

Recomandari: 

Organizarea vizitelor  de studiu la întreprinderile din domeniu pentru studierea meseriei în condiții reale de 

muncă; 

Cooperare mai intensă cu agenții economici de profil din țară în scopul în scopul angajării în câmpul muncii;  

Organizarea stagiilor de  practică în producție în perioadele relevante pentru agenții economici și instituție, pentru 

ca elevii să fie incluși la mai multe activități în întreprindere conform programulu stagiului de practică în 

producție. 

 Reutilarea atelierului de instruire practică la meseria : "Electrogazosudor-montator"conform cerințelor postului 

de muncă din domeniu; 

 Îmbunătățirea competențelor de citire a desenelor tehnice. 
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