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Școala Profesională, or.Soroca 

RAPORT  

PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE CALIFICARE  

 

Meseria Controlor Produse Alimentare 

 

1. Școala Profesională, or. Soroca 

Comisia de evaluare și calificare a fost constituită în conformitate cu ordinul intern nr.237 „P” 

din 23.05.2019. 

Președintele comisiei – Șram Irina, inginer tehnologia industriei alimentare, șef resurse umane 

S.A. „Alba”; 

Vicepreședintele – Luța Ivan, director Școala Profesională, or. Soroca; 

Membrii comisiei – Boțoroga Nelea, șefa secției de panificație ÎI „Al Irina”; 

 Pîslari Olga, maistru instructor; 

 Luța Diana, maistru instructor. 

 

Orarul desfășurării examenului: 

     Proba scrisă: 19.06.2019, ora 900; 

 Proba practică: 26.06.2019, ora 815; 
 

2. Rezultatele examenului de calificare 

Tabelul 1. 

Rezultatele susţinerii probei teoretice (proba scrisă) 
Meseria: Controlor produse alimentare 

 

Grupa Nr. elevi 

admişi la 

examene 

Nr. elevi care 

au susţinut 

examenele 

Inclusiv pe note: Nota 

medie 

total inclusiv 

din anii 

precede

nţi 

total inclusiv 

din anii 

precede

nţi 

10 9 8 7 6 5 <5  

21 

CPA 

20 0 19 0 0 0 2 5 5 6 1 6,05 

Total  20 0 19 0 0 0 2 5 5 6 1 6,05 

 

Analizând rezultatele probei scrise se observă că 63% din elevi au obținut note egale sau 

mai mici de 6, respectiv nota medie este de 6,05 ceea ce reprezintă un nivel satisfăcător al 

pregătirii teoretice dar și necesitatea eficientizării procesuui de instruire teoretică pentru 

îmbunătățirea rezultatelor. Evaluarea cunoștințelor s-a realizat cu ajutorul testelor elaborate de 

către profesorii disciplinelor de specialitate din instituție. Gradul de complexitate al subiectelor 

pentru proba scrisă a fost corespunzător programului de formare profesională. Timpul alocat 

pentru realizarea subiectelor (180 min) a fost suficient, ținînd cont de faptul că toți elevii au 

transmis testele înainte de expirarea timpului.  

Rata de promovare a probei scrise este de 95%. 
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Tabelul 2. 

Rezultatele susţinerii probei practice 
Meseria: Controlor produse alimentare 

 

Grupa Nr. elevi admişi 

la examene 

Nr. elevi care 

au susţinut 

examenele 

Inclusiv pe note: Nota 

medie 

total inclusiv 

din anii 

precedenţi 

total inclusiv 

din anii 

precede

nţi 

10 9 8 7 6 5 <5  

21 

CPA 

20 0 18 0 3 5 5 1 4 0 0 8,11 

Total  20 0 18 0 3 5 5 1 4 0 0 8,11 

 

Rata de promovare a probei practice a fost de 100%. În conformitate cu nota medie 

obținută se poate concluziona că absolvenții au un nivel bun de pregătire profesională. Conform 

repartizării notelor se observă că 78% din elevii care au susținut examenul au notele egale sau 

mai mari decît 7.  

 

Categorii de calificare nu au fost atribuite din lipsa actelor normative în baza cărora poate 

fi evaluat gradual nivelul de calificare. 

 

Concluzii 

 

În procesul de evaluare elevii au demonstrat că dispun de cunoștințe și abilități necesare 

pentru angajarea la muncă în domeniile industriei alimentare. Modul de evaluare utilizat este 

unul adecvat și relevant  domeniului de formare profesională. În urma evaluării cunoștințelor 

teoretice și a capacităților practice a elevilor se poate concluziona că au fost instruiți și formați în 

corespundere cu Standardul ocupațional la meseria Controlor produse alimentare. 

 

Recomandări 

 

Raportîndu-ne la rezultatele probei scrise considerăm că este necesar de adaptat procesul 

de instruire teoretică la capacitățile de asimilare a informației de către actualul contingent de 

elevi,  cu scopul creșterii nivelului de cunoștințe al absolvenților și respectiv îmbunătățirea 

rezultatelor la examenele de calificare. 
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RAPORT 

PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE CALIFICARE 

 

 

1. Școala Profesională, or.Soroca 

2. Comisia de calificare, constituită  prin ordinul, emis de Școala Profesională, or. Soroca, nr. 

237 ”P” din 23.05.2019. 

         Președinte – Tașnic Roman, inginer IT, Centru de Sănătate or. Soroca ; 

         Vicepreședinte – Luța Ivan, director Ș.P. or. Soroca.; 

         Reprezentanții pieții muncii -  Donoga Serghei SRL ”Cubic Service”. 

         Membrii evaluatori – Costin Ion, profesor discipline de profil, maistru-   

                                             instructor; 

                                            Palanciuc Andrian -  profesor discipline de profil,                

                                             maistru-instructor;   

       

3. Orarul desfășurării examenului Gr. 22 OSTC 

                  Proba teoretică – 18.06.2018, ora 900
. 

                            Proba practică – 18.06.2018, ora 1015 primul grup de 8 elevi 

                                                                 ora 1230 al doilea grup de 8 elevi 

                                                                 ora 1445 al treilea grup de 6 elevi 

 

4. Rezultatele probelor examenului de calificare 

 

Tabelul 1. 

 

Rezultatele susţinerii probei teoretice 

Operator pentru Suportul Tehnic al Calculatoarelor 

(meseria/profesia)  

 

Grupa Nr. elevi admişi la 

examene 

Nr. elevi care au 

susţinut examenele 

Inclusiv pe note: 

total inclusiv 

din anii 

precedenţi 

total inclusiv 

din anii 

precedenţi 

10 9 8 7 6 5 <5 

22 22 0 21 0 0 0 1 2 12 5 1 

 

 

   Proba teoretică din cadrul examenului de calficare s-a desfășurat în conformitate  cu 

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare, fiind respectate toate 

prevederile. Conform orarului stabilit,  Președintele comisiei a dat startul examenului teoretic 

asistat de calculator, elevii având acces la test pe durata a 60 min.. Toți candidații s-au 

încadrat în timp. Din 22 de candidați la examene au participat 21, un elev nu s-a prezentat,  

dintre care 57,14% au scris pe nota 6; 23,80% - nota 5;  9,52% - nota 7; 4,76% - nota 8 și 

4,76% - nota 4. Contestații nu au parvenit din partea candidaților. 
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Tabelul 2. 

 

 

Rezultatele susţinerii probei practice    

Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor   

    (meseria/profesia)  
 

Grupa Nr. elevi admişi la 

examene 

Nr. elevi care au 

susţinut examenele 

Inclusiv pe note: 

total inclusiv din 

anii 

precedenţi 

total inclusiv din 

anii 

precedenţi 

10 9 8 7 6 5 <5 

22 22 0 21 0 2 0 2 3 10 4 0 

 

            

Absolvenții, în cadrul realizării probei practice, au fost repartizați în 3 subgrupe (8-8-6). 

Candidații au fost asigurați  cu consumabile de către instituție. Pentru membrii comisiei au 

fost pregătite toate resursele, pentru a asigura o evaluare calitativă și eficientă. Fișele de 

examinare constau din 7 sarcini. Fiecare din sarcini se referea la unul din cele 7 module 

studiate de elevi. În așa mod elvii au demonstrat mai multe competențe acumulate pe 

parcursul anilor de studii. Membrii comisiei au monitorizat întreg procesul de desfășurare a 

probei practice, și au notat elevii conform fișilor de notare dând dovadă de obiectivitate. 

 

5. Concluzii, recomandări privitor la : 

 – organizarea și desfășurarea probei teoretice. 

a) Pretestarea este binevenită, servind ca o simulare a realizării probei  teoretice și deprinde 

elevul cu structura testului și modalitatea de susținere. 

b) Itemii testului au atins întreg conținutul curricular, însă nu au fost ponderați în 

corespundere cu valoarea itemului; 

c) Timp suficient acordat realizării testului. 

 

   -    organizarea și desfășurarea probei practice. 
 

a) Fișele de examinare  au atins obiectivele necesare unui examen de calificare,  

acordând elevului posibilitatea de a demonstra competențe acumulate pe toată durata 

studiilor. Sarcinile propuse în fișele de examinare au fost formulate destul de bine, la 

elevi nu au apărut întrebări referitor la ce au de executat.  

    

a) Asigurarea cu materiale consumabile calitative, în cantități suficiente. 

b) Timpul prevăzut pentru realizarea sarcinilor a fost suficient. Marea majoritate a 

elevilor sau încadrat și au executat toate lucrările propuse de fișele de examinare. 

 

 

 

 

 

 



Școala Profesională, or.Soroca 

RAPORT  

PRIVIND  REZULTATELE  EXAMENULUI  DE CALIFICARE   

Instituția Școala Profesională, or. Soroca   

Rezultatele susţinerii examenului de calificare proba scrisă la data  de 12 iunie 2019  

Meseria conexă: Bucătar - Chelner cod. 1013002- 1013004 (servicii hoteliere, restaurante și 

alimentație publică)   

  

Nota la examen de calificare proba scrisă.  

Grupa   Nr. candidaţilor 

admişi  

Nr. candidaţilor 

care au susţinut  

  Inclusiv pe note:    

10  9  8  7  6  5  <5  

33  21   21   5  2   11  3 -  -  

  

Rezultatele susţinerii examenului de calificare proba practică la data 19, 20  iunie 2019  

Meseria conexă: Bucătar - Chelner cod. 1013002- 1013004 (servicii hoteliere, restaurante și 

alimentație publică)   

  

Nota la examen de calificare proba practică.  

Grupa   Nr. candidaţilor 

admişi  

Nr. candidaţilor 

care au susţinut  

  Inclusiv pe note:    

10  9  8  7  6  5  <5  

33  21  21     5  9 7  -  -   - 

 

Concluzii şi recomandări/sugestii de îmbunătățire:  
 

Proba teoretică -  Fișele pentru evaluatori au fost  reușite, caracterizându-se prin concretețe, 

coerență și laconism. Testul a fost bine structurat, itemii au vizat conținuturile tuturor modulelor 

și au fost alcătuiți pe înțelesul elevilor.  

Ca sugestie: La itemul 13 în fișa de verificare cifrele au fost înlocuite cu litere. 

Proba practică -   Este  apreciabil faptul că s-au elaborat recomandări cu privire la  acordarea 

categoriei de calificare  elevilor absolvenți. 

Ca sugestie:  Complexitatea sarcinilor a fost diferită, de exemplu: biletul nr. 3 cuprinde preparate 

care necesită mai mult timp pentru a fi pregătite, comparativ cu sarcinile din  biletul nr. 1. 

 

 

 

 



Școala Profesională, or.Soroca 

RAPORT  

PRIVIND  REZULTATELE  EXAMENULUI  DE CALIFICARE   

Instituția Școala Profesională, or. Soroca   

Rezultatele susţinerii examenului de calificare proba scrisă la data  de 18 iunie 2019  

Meseria : Cusătoreasă ( industria confecțiilor) cod. 723012  

Nota la examen de calificare proba scrisă.  

Grupa   Nr. candidaţilor 

admişi  

Nr. candidaţilor 

care au susţinut  

  Inclusiv pe note:    

10  9  8  7  6  5  <5  

24  20  20 1  4  2   4  8 1  -  

  

   Testul a fost constituit din itemi de diversă complexitate, care au vizat conținuturile tuturor 

modulelor. La primii 5 itemi, de alegere multiplă, majoritatea elevilor au dat răspunsuri corecte.  

La itemii de completare a spațiilor, 10% din elevi au răspuns parțial. La itemul de identificare a 

metodelor de prelucrare a terminației la rochie și de redare  a schemei grafice 90% din elevi au 

enumerat metodele de prelucrare și au redat schema grafică. 

Rezultatele susţinerii examenului de calificare proba practică la data  25  iunie 2019  

Meseria : Cusătoreasă ( industria confecțiilor) cod. 723012 

  

Nota la examen de calificare proba practică.  

Grupa   Nr. candidaţilor 

admişi  

Nr. candidaţilor 

care au susţinut  

  Inclusiv pe note:    

10  9  8  7  6  5  <5  

24 20  20   3  4  6 7  -  -   - 

 

   Pentru realizarea probei practice au fost acordate 180 de minute. Candidații au avut ca sarcină 

Confecționarea rochiei. Toți s-au încadrat în timp. În procesul de prelucrare s-au respectat 

cerințele tehnologice de prelucrare a rochiei. Au fost utilizate instrumente și dispozitive necesare 

conform operației date. Procesele tehnologice de prelucrare a rochiei au fost realizate la mașinile 

universale 1022 și speciale ( surfilator). S-a efectuat TUT la fiecare etapă de prelucrare. S-a 

respectat succesiunea tehnologică de prelucrare a rochiei. 

 

Concluzii şi recomandări/sugestii de îmbunătățire:  

 
     Analizând rezultatele, constatăm că candidații au demonstrat cunoștințe teoretice, cât și competențe și 

abilități practice, care au fost dezvoltate și în cadrul stagiilor de practică în producție.  Sunt pregătiți 

pentru angajarea în câmpul muncii. 

 

 

 

 



Școala Profesională, or.Soroca 

RAPORT  

PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE CALIFICARE  

Meseria Tencuitor (dual) 

 

 

      1. Școala Profesională, or.Soroca 

     Comisia de evaluare și calificare a fost constituită în conformitate cu ordinul intern nr.237 „P” 

din 23.05.2019. 

         Președintele comisiei – Negur Alexei, specialist educator al secției reintegrare socială, 

Penitenciarul nr.6 or.Soroca; 

         Vicepreședintele – Luța Ivan, director; 

         Membri evaluatori – Grossu Grigorii, profesor discipline de profil, maistru-instructor 

(proba teoretică);  

      Prepelița Valerii, profesor discipline de profil, maistru-instructor (proba practică);  

 

Orarul desfășurării examenului: 

            Proba teoretică: 17.06.2019, ora 900; 

 Proba practică: 20.06.2019, ora 900;    

 

2. Rezultatele examenului de calificare 

Tabelul 1. 

Rezultatele susţinerii probei teoretice  

Meseria: Tencuitor(dual) 

 

Grupa Nr. elevi admişi 

la examene 

Nr. elevi care au 

susţinut 

examenele 

Inclusiv pe note: Nota 

medie 

total inclusiv 

din anii 

preceden

ţi 

total inclusiv 

din anii 

precede

nţi 

10 9 8 7 6 5 <5  

17 T 13 0 10 0 0 0 0 2 7 1 0 6,1 

Total  13 0 10 0 0 0 0 2 7 1 0 6,1 

 

Rata de promovare a probei teoretice constituie 100%. Nivelul de cunoștințe teoretice 

este satisfăcător. Elevii au demonstrat că dețin cunoștințe generale din domeniu. Proba teoretică 

a fost organizată sub formă de test scris. 3 elevi nu au fost prezenți la proba teoretică.  
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10; 1; 1%

9,0-9,99; 13; 14%

8,0-8,99; 16; 18%

7,0-7,99; 26; 29%

6,0-6,99; 23; 26%

5,0-5,99; 11; 12%

<5; 0; 0%

Rezultatele examenului de calificare 2019

10 9,0-9,99 8,0-8,99 7,0-7,99 6,0-6,99 5,0-5,99 <5


