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Ministerul Educafiei, culturii gi cercetlrii al Republicii Moldova
$coala Profesionall, or. Soroca

Aprobat la qedinfa Consiliului Profesoral
.22 din09.06.2020

I.Lu!a

REGULAMENTUL
de organizare qi desfiqurare a examenului de calificare

in $coala Profesionall, or. Soroca

a

Capitolul I. Dispozifii generale

l. Regulamentul de organizare qi desfEqurare a examenului de calificare in $coala Profesional6, or.
Soroca (in continuare "Regulament") stabileqte modul de organizare gi desf6gurare a examenului de
calificare precum gi modul de evaluare a competentelor profesionale lafinalizarea programelor de formare
profesionalS tehnicl secundarl ale absolvenfilor instituliei.
2.Prezerrtvl Regulament este elaborat in conformitate cu:
- Codul educaliei nr.l52 din 17 iulie 2014;
- Regulamentul de organizare qi funclionare a Agenliei Nalionale de Asigurare a Calitdsii tn Educalie Si
Cercetare (HG nr.20l din 28.02.2018);
- Cadrul Nalional al Calificdrilor din Republica Moldova, aprobat prin HG nr. l0l6 din 23.11.2017;
- Metodologia de evaluore externd a calitdyii tn vederea autorizdrii de funclionare provizorie Si acreditdrii
programelor de studii Si a instituliilor de tnvdldmtnt profesional tehnic, superior Si de formare continud
(HG nr.616 din 18.05.2016);
- Regulamentul-tip de organizare Si des/dqurore a examenu.lui de calificare (Ordinul nr. ll27 din
23.07.20r 8);
- Regulamentul-cadru de organizare Sifunclionore o instituliilor de tnvdldmdnt profesional tehnic secundar
(Ordinul nr.840 din 21.08.2015);
3. in sensul prezentului Regulament, sunt utilizate nofiunile definite in actele men{ionate in pct. 2
al Regulamentului, precum gi urmdtoarele nofiuni:
Examen de calificare (in continuare ,,Examen") evaluarea finalitIlilor de studii/rezultatelor
invdldrii realizate intr-un domeniu de formare profesionali tehnicd qi are drept scop verificarea
cunoEtinfelor, abilitdlilor qi certificarea competen[elor profesionale pentru calificdrile profesionale de nivel
3 conform Cadrului Nafional al Calificdrilor;
Comisia de elaborare a subiectelor pentru Examen- grup de personae constituit prin ordin in scopul
elabordrii subiectelor pentru Examen;
grup de persoane constituit prin ordin in scopul evaludrii
Comisia de evaluare Ei calificore
competenlelor profesionale la programele de formare profesionala tehnicd gi certific6rii calificdrilor
candidatilor;
4. Dreptul de a susline Examenul il au candidalii care au frnalizat integral programul de formare
profesionald tehnicd secundard.
5. Admiterea candidalilor la Examen se face prin ordinul directorului institufiei,inbaza deciziei
Consiliului profesoral.
6. Pentru susfinerea Examenului sunt admigi candidatii cu situafia academicd incheiatd, in
conformitate cu prevederile Planului de invdfdm6nt in vigoare pentru promofia respectivd.
7. Candidafilor, care au promovat Examenul la programele de formare profesionalA tehnicd
secundard li se elibereazd, Certificat de calificare qi suplimentul descriptiv al certificatului, conform
modelului^aprobat;
8. In caz de nepromovare sau neprezentare a candidatului din motive intemeiate, confirmate prin
acte justificative, Examenul poate fi suslinut repetat, in cadrul sesiunii suplimentare. Perioada de organizare
qi desfdqurare a sesiunii suplimentare se decide de cdtre institulia de inv6f6mdnt profesional tehnic, dar nu
mai t6rziu de 30 zile din data desfdgurdrii Examenului.
9. Costurile de organizare a sesiunii suplimentare sunt acoperite de cltre candidati, cu exceplia
candidalilor care nu s-au prezentat la Examen din motive intemeiate, confirmate prin acte justificative.
Directorul instituliei de invdtlmdnt profesional tehnic aprobd devizul de cheltuieli pentru organizarea
sesiunii repetate gi il aduce la cunoqtinta candidalilor.
10. Neprezentarea candidatului, din motive nejustificate,laExamen este calificatd drept nesusfinere
a acestuia.
Obfinerea unei note mai mici decdt,,5" este calificatI drept nepromovare a Examenului.
Candidalilor, care nu au promovat Examenul, li se elibereazd,la cerere, adeverinf6 care atestd ftnalizarea
studiilor validatd prin gtampila instituliei gi semndtura directorului.

-

-

ll.

Capitolul II. Principiile de evaluare
12. Principiile de evaluare asigurd evaluarea prin intermediul Examenului a competenlelor
profesionale solicitate absolventului programelor de formare profesionalS conform Cadrului Nalional al
Calificdrilor din Republica Moldova.
13. Examenul se organizeazd gi se desfEgoar[ in bazaurmdtoarelor principii:
1) Evaluarea este validd - toate pdrlile au incredere ca prin calificarea atribuitd, candidatul a atins nivelul
de cunoEtinle, abilitali gi competenle descrise in rezultatele invalarii conform calificdrii.
2) Evaluarea este credibila - candidatii cu aceiaqi calificare, care au atins acelagi standard, indiferent de
institulia in care au invSlat, de resursele de care au beneficiat Ei indiferent de perioada de desfrqurare a
evaludrii.
3) Evaluarea este transparentd qi echitabild - competenlele profesionale sunt evaluate in mod echitabil.
4) Evaluarea este accesibild - candidalii sunt siguri cd pot fi admiEi la evaluare, indiferent de circumstanlele
lor personale.
5) Evaluarea este uqor de gestionat - procesele Ei sarcinile trebuie concepute astfel, incAt evaluarea si poata
fi efectuata eficient din punct de vedere a costurilor qi rezultatelor.

Capitolul

III. Examenul

14. Examenul se organizeazd pentru candidafii care au parcurs integral un program de formare
profesionala tehnica de nivel 3 ISCED conform prevederilor curriculare aprobate de Ministerul Educaliei,
Culturii Ei Cercetarii ;i ministerele de resort, in scopul evaludrii finalitSlilor de studir-r/rezultatelor inv[larii
ale acestora, conform Cadrului Nafional al Calificarilor din Republica Moldova qi certific[rii competen{elor
profesionale printr-un act de studii.
15. Examenul se organtzeazdprin sus(inerea a doul probe: proba scrisd Si proba practicd,'
Sec{iunea 1. Proba scris[ qi proba

practicl

16. tn vederea evaludrii finalitdlilor de studiu/rezultatelor inv6!6rii ale candidatilor care au parcurs
integral un program de formare profesionalA tehnica secundarf, (nivel 3 ISCED), Examenul se organizeazd.
in forma de probd scrisd qi proba practica,

17. Subiectele pentru proba scrisd cuprind materialul teoretic parcurs in

disciplinelor/modulelor de la componenta de profil

a Planului de invdldm6nt qi pot

fi desfiqurat

cadrul

sub formd

de test, inclusiv, asistat de calculator.
18. Subiectele pentru proba practicd vizeazd,sarcini specifice calificdrii. Fiecare sarcind pentru proba
practicd conline reahzareaunor activitali profesionale, desfEqurate in condilii c6t mai apropiate de cele reale
de munc6.
19. La decizia Comisiei de evaluare gi calificare, proba practicd poate fi una comund pentru tofi
candidalii. pentru un grup de candidali sau poate fi individuald, in funcfie de specificul meseriei.
20. Nota finala la Examenul pentru programele de formare profesionald tehnicd secundard include
ponderat rezultatele ambelor probe, pdnd la sutimi qi se calculeazd ca media aritmeticd, a notelor acordate
de membrii Comisiei de evaluare gi calificare conform formulei:
*
.\' o r a .'li n al a
P r o b a pr ac t i c d* 0, 7 + P r ob a s u i s d 0, 3

:

Capitolul IV. Coordonarea metodologicl a Examenului
organizare Ei desfd;urare a Examenului este organtzatin conformitate cu prevederile
prezentului Regulament gi monitorrzat,lanivel nalional, de Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercetdrii.
22. Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercetdrii anual in termen de pdnd la 1 februarie aprobd lista
programelor de formare profesionald pentru care Examenul se desfrqoard prin metoda sistemului unificat.
procedurile de desfbEurare a Examenului prin metoda sistemului unificat se reglementeazd prin ordinul
\linistrului educaliei, culturii qi cercetdrii.
21 . Procesul de
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23. Examenul se organizeazd qi se desftEoard elapizat, dupd cum urmeaz[:
l) planificarea evaludrii - modul in care sunt evaluate qi mdsurate cunoqtin{ele, abilitdlile qi competenlele
profesionale;
tipurile de sarcini qi instrumente de evaluare,
21 Elaborarea sarcinilor ;i a criteriilor de evaluare- defineqte
parte dintr-o bancd a instrumentelor
care sunt utilizate doar pentru o singura rundd de evaluare sau care fac
de evaluare care sunt utilizate in rundele ulterioare'
3) Desfa;urareq evaludrii - descrierea procesului de evaluare cu acliunile distincte ale candidalilor,
membrilor comisiilor.
de evaluare qi calificare pentru
J1 verfficarea evaludrii - implica o estimare a aprecierilor fbcute de Comisia
convingerea c[ acestea sunt conforme cu cerinlele de calificare.
procesului de organizare qi desfdEurare a Examenului;
51 Analiza evaludrii- constituie o analizdcalitativd a
slabe, identificate in
61 Revizuirea evaludrii (daclteste necesar) - consiituie imbundtdlirea aspectelor

rezultatul anahzei evalu[rii.
condilii:
23. Subiectele incluse in cadrul Examenului, intrunesc cumulativ urmdtoarele
profesionalS;
1) se stabilesc in conformitate cu curriculumul programului de formare
probleme;
de
rezolvare
li se referdla cuno;tinle conceptuale, abilitdli cognitive,
j) asigura cuprinderea echilibratd, dar consistent6, a competenfelor esenfiale pentru calificarea
profesional6;
-{) au un grad de complexitate corespunz[tor programului de formare profesionald;
5) sunt reahzate in timpul alocat'
candidalilor admiqi
24. Setul de subiecte se extrag qi se multiplic[ in strictd conformitate cu numdrul
Ia Examen cu respectarea confidenlialitalii acestora'
qi materialele consumabile
25. Cheltuielile pentru muliiplicarea materialelor pentru probele scrise
pentru realizareaprobei practice sunt suportate de c[tre.institulie.
qi planificd, in
26. Directorul qcolii este responsabil de organizarea qi desfbgurarea Examenului
proiectul planului de finanlare, mijloice financiare pentru realizareaExamenului.

Capitolul v. constituirea comisiilor qi activitatea acestora
27. Pentru organizareaqi desfbgurarea Examenului, sunt constituite
1) Comisia de elaborare a subiectelor pentru Examen;
)) Comisio de evaluare Si calificare.
pdnd la 10
2g. Componenla Comisiei de elaborare a subiectelor pentru Examen se constituie,
instituliei.
ttbruarie a anului de studii curent, pentru fiecare meserie prin ordinul directorului
directorului instituliei, cu
29. componenla comisiei de evaluare Ei calificare se aproba prin ordinal
o lund pAna la Examen'
unui set de subiecte
30. Activitatea Comisiei de elaborare a subiectelor pentru Examen, elaborarea
se cuantitlca cu pind la 40 de ore academice'
propo(ional cu numdrul de ore efectiv
3 I . Activitatea Comisiei de evaluare gi calificare se cuantificS
l'.rcrate. dar nu mai mult de 8 ore pe zi.
Sectiunea 1: Comisia de elaborare a subiectelor pentru Examen
de a elabora subiecte pentru
32. Misiunea Comisiei de elaborare a subiectelor pentru Examen este
curriculare la meseria
probele de Examen in corespundere cu finalitalile previzute in documentele
respectivEin numdr
33. Comisia de elaborare a subiectelor pentru Examen este constituitA
de pana la 5 persoane, dintre care:
profesional tehnic;
cadre didactice la obiectele de specialitate din instituliile de invSldmdnt
rI

i+

ai agenlilor economici din domeniul calificdrii profesionale certificate;
a subiectelor pentru Examen'
3.1. cadrul aiaa&ic, inclus in componenfa Comisiei de elaborare
rebuie si corespunda cumulativ urmitoarelor cerinte:

:i

f

-: reprezentanli
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1) sa fie definitor de grad didactic;
2) sd cunoascd confinutul curricula programului de formare profesionald tehnicd specihc domeniului

de

califi care profesional6 certifi cat6;
3) sd delind certificat care sd confirme participarea la cursuri de formare continu6 in domeniul evaluarii
fi nalitdlilor de studii/rezultatelor invdfarii in invalamdntul profesional tehnic.
35. Atribuliile Comisiei de elaborare a subiectelor pentru Examen:
I ) elaboreazd, redacteazd subiectele pentru Examen, stabileqte modul de organizare qi susfinere a probelor;
2) elaboreazd Baremul de corectare pentru proba scrisd qi Baremul de convertire a punctelor in note qi dupi
caz criteriile de acordare a categoriilor;
3) elaboreazd Formularul candidatului qi Formularul evaluatorului pentru proba practic[ la programe de
formare profesional6 tehnicd secundard;
4) elaboreazd lista materialelor, consumabilelor etc. necesare pentru desfEqurarea Examenului;
5) transmite, directorului instituliei de invd(dmint profesional tehnic, variantele de subiecte;
6) semneazd qi respectd, necondilionat, angajamentul de asigurare a securitdlii Subiectelor pentru Examen
qi de nedivulgare a continutului acestora.
36. Pentru fiecare probd, Comisia de elaborare a subiectelor pentru Examen, elaboreazd cel pulin
trei seturi de subiecte, cu excepfia subiectelor practice.
37. Lisla materialelor, consumabilelor necesare pentru desftgurarea Examenului se aduce la
cunoqtinld directorului instituliei de invalamAnt cu cel pulin o lund inainte de data desfdgur[rii.
38. Subiectele pentru E,xamen se clasificd in categoria documentelor conJiden(iale, din momentul
demardrii activitAtilor de elaborare a acestora qi pAnd in momentul cdnd acestea devin publice.
39. Directorul semneazd Ei respectd, necondilionat, angajamentul de asigurare a securitdlii
Subiectelor pentru Examen, pdstreazd subiectele pentru Examen in spaliu securizat Ei le transmite
PreEedintelui Comisiei de calificare qi evaluare.
Sec{iunea 2: Comisia de evaluare qi calificare
40. Misiunea Comisiei de calificare qi evaluare este de a evalua cunogtinlele, abilitalile, atitudinile,
competenlele candidalilor gi de a conferi calificarea corespunzdtoare in conformitate cu prevederile
Cadrului Nalional al Calificdrilor.
41. in funciie de numdrul de candidati, de programe de formare profesionalA tehnic6, in institulia de
inv6{dm6nt pot activa mai multe Comisii de evaluare qi calificare.
42. Comisia de evaluare qi calificare are urmdtoarea componen!6:
1) PreEedinte - reprezentant al unui agent economic, din domeniul calificdrilor profesionale certificate;
2) Vicepre;edinte - directorul/directorul adjunct sau Eeful secliei, in cazul in care Examenul se desfbqoard,
in mod concomitent, la cdteva meserii;
3) 3 membri evaluatori:
a) un evaluator extern, reprezentant al unei unitdli economice cu care institulia de inv6!6mAnt are
incheiate contracte privind desfdqurarea stagiilor de practic[.
b) doua cadre didactice (profesor, maistru - instructor) de specialitate/profil din domeniul calific[rii
certificate.
43. Unul din membrii Comisiei de evaluare qi calificare, de reguld cadru didactic. exercitd functia
de secretar al Comisiei de evaluare qi calificare.
44. Persoana, desemnatd in calitate de preqedinte al Comisiei de evaluare gi calificare poate realiza
atribuliile de preqedinte nu mai mult de 2 ori consecutiv pe parcursul a 3 ani.
45. Atribuliile Comisiei de evaluare Ei calificare sunt:
l) organizeazd, desfrEoard gi monitorizeazd. Examenul in corespundere cu prevederile prezentului
Regulament;
2) verificd probele la Examen;
3) completeazd Borderoul de evaluare Ei Borderoul de notare;
-l) examineazi contestaliile candidalilor;
5) anunla/afiqeazd rezultatele la Examen;

6) completeazd qi semneazd documentatia necesard pentru Examen;
7) stabileqte gradul de delinere a competen{ei profesionale gi certific[ calificarea candida]ilor in
corespundere cu Cadrul Na{ional al Calificdrilor.
46. Atribuliile preqedintelui Comisiei de evaluare Ei calificare:
1 t Coordoneazd. evaluarea candidafilor qi evalueazd, candida{ii in timpul Examenului;
I ) monitorizeazd procesul de desfdqurare a Examenului;
3 t anunla rezultatele Examenului;
-l t oferd detalii cu privire la punctajul acordat (dacd este cazul);
i t semneazd procesele verbale ;i celelalte documente intocmite pe durata
,.rrsanizdrii gi desfbqurdrii Examenului.
o r decodificd lucrdrile pentru proba scris6;
- r eramineazd' cererile de contestare
Ei dupd caz decide asupra examindrii acestora in cadrul Comisiei de
er eluare gi calificare;
S r semneaza gi respect[, necondilionat, angajamentul de asigurare a securitdlii Subiectelor pentru Examen
9 r intocmegte qi prezint[ directorului instituliei de invdldmdnt, in termen de 5 zile lucrdtoare,
un raport cu
prir ire la modul de organizare Ei desfbEurare a Examenului, cu concluzii gi recomandari relevante.
'17. Atribufiile vicepre;edintelui comisiei de evaluare qi calificare:
i ) este responsabil de organizarea gi desfb$urarea Examenului in corespundere cu prevederile prezentului
Regulament;
I I r erificd respectarea intocmirii Ei afiqarii listelor candidalilor la Examen;
-1) pregdteEte documentafia necesard pentru membrii Comisiei de evaluare qi calificare;
-l t explic[ candida]ilor regulile
Ei procedura ce urmeazd, a fi respectate in timpul Examenului;
-i ) repartizeazi candidalii, in ordine alfabeticd, in sdli, pentru suslinerea probelor de Examen;
6 ) semneazd gi respectd, necondilionat, angajamentul de asigurare a securitdlii Subiectelor pentru Examen
7 ) afi$eaz[ rezultatele probei scrise pentru Examen;
8 t primeqte Ei inregistreazd cererile de contestare;
9 t ali;eaza rezultatele finale dupd rezolvarea contestaliilor.
I t plaseaza pe pagina web a instituliei de invd{6mdnt, in termen de l0 zile
'i
,rcritoare, Raportul cu privire la modul de organizare Ei desfbqurare a Examenului.
48. Atribuliile membrilor evaluatori ai Comisiei de evaluare qi calificare sunt:
r
- pregdtesc, dupd necesitate, la momentul oportun, maginile, utilajul, locul de lucru, materialele,
.erlitabricatele. instrumentele, dispozitivele, documentalia necesard pentru suslinerea probei practice;
I :sisurd respectarea normelor qi regulilor de securitate qi sandtate in muncd in timpul Examenului;
-1 :epartizeazd documentalia tehnicd necesarl (proiecte, desene, hdrli tehnologice, scheme de montare,
.;':lrle tehnice taga de activitatea care urmeazd, a fi desftEuratd);
- :J.rr-- la cunostinla candidalilor ordinea Ei condiliile efectudrii probei practice;
j -::::resc realizarea de cdtre candidali a probei practice;
: :::i"^ii]Zd 5i noteazd respectarea procesului tehnologic de realizare a lucrdrii, rezultatul lucrarii (produsul
:.:.: . .:c:drarea in timp, respectarea normelor de securitate in muncd pentru proba practica:
r::t13lzi si respecta. necondilionat, angajamentul de asigurare a securitilii Subiectelor pentru Examen
] :::.:- prLrtla scrisd. verificd cu pix roqu/ verde Ei acordd punctaj lucrdrilor probei scrise. in stricta
prevederile baremului de corectare qi notare;
- - : -:
=:.:.r:e cu
- -l''.=':"::
Ioaia de titlu. cu cifre, scorul acordat fiecdrei lucrdri pentru proba scrisdl
::r'-r.;r: Brrrderoul de evaluare ;i Borderoul de notare la Examen;
: :r-.r.-,.2; ..rcrarile de Examen.
:: i::.ruliile secretarului Comisiei de evaluare qi calificare sunt urmdtoarele:
- :.:.:::J: Btrrderoul de evaluare Ei Borderoul de notare la Examen;
I - .:'.:.:.=-: Fisa de evaluare generald;
.' -.- -:'..s:: P:.rcesul r.erbal al Comisiei de evaluare qi calificare referitor la Examen si ia cLr::3s:::..=
:-':l-.'- ::a: l.-estea au aYut IOC;
:l -.=.'-.:. Jupi caz. Procesul verbal pentru eliminarea candidalilor de la Exanten.

Capitolul VI. Organizarea

Ei

desf5gurarea Examenului

50. Examenul se organizeazd de catre institulie cu condilia

ci

aceasta de[ine acreditarea la

programul pentru care se organtzeazd Ei se desfrgoar[ Examenul.
51. Directorul instituliei aprobd prin ordin orarul desfrquririi probelor la examen. Orarul de
desfEEurare a probelor le examen se afiEeazd pe panoul informafional, la loc vizibil cu cel pu{in 30 zile
inainte de data desfbEurdrii Examenului.
52. Examenele nu pot fi organizate Ei desfbgurate de institulie in cazul in care deline doar autorizare
provizorie pentru programele la care urmeaz[ s[ se desfdqoare examene de calificare. In acest caz,
Ministerul Educajiei, Culturii qi Cercetdrii stabileqte institulia in care se va desftEura Examenul pentru
candidafii instituliei respective. In acest sens institulia solicita Ministerului Educatiei Culturii qi Cercetdrii
in termen de pAnd la data de I noiembrie al anului de studii, sd aprobe institulia de invdldmdnt la care
candida{ii vor susline Examenul.
Sec{iunea 1. Organizarea qi desflqurarea probelor
53. Timpul rezervat pentru realizarea probelor in cadrul examenului se stabileqte de cdtre Comisia
de elaborare a subiectelor pentru Examen;i se calculeazd,din momentul in care toli candidalii din aceea;i
sald au primit subiectele,
54. Pentru probele ce se deslbqodrd in cadrul sdlilor de clasd se vor respect urmitoaterele cerinle:
I ) candidatii vor utiliza doar pix cu pastd de culoare albastrd;
2) prin ordinul directorului instituliei de inv[t6mAnt profesional tehnic sunt desemnati asisten]ii care
reprezintd cadre didactice din institulia de inv6!6mAnt profesional tehnic de la disciplinele de culturd
generalS sau cadre didactice de la alte meserii/profesii/specialitati in raport de I asistent la 10 candidali,
care vor monitoriza Examenul.
3) accesul este permis doar membriilor Comisiei de evaluare gi calificare qi asistenfiilor desemna[i;
4) in fiecare sald de clasd candidalii sunt aqezafi c6te unul in banc6.
5) pe uqa sdlii se afi,Eeazd lista nominald a candidalilor (numele, prenumele, limba de instruire) repartiza\i
in ordine alfabetic[;
6) candidatului ii sunt asigurate doud foi de maculator pe care se aplicd gtampila instituliei de invdldmdnt;
7) accesul candidalilor in sdli se realizeazd cu 30 de minute inainte de inceperea probei;
8) din momentul repartizdrii subiectelor, nici un candidat nu mai poate intra in sald qi nici plrisi sala de
Examen;
9) ultimii trei candidali rdm6n in sala in care se desfEEoard Examenul pAna la predarea ultimului test;
10) rezultatele sunt anunfate nu mai tdrziu de 3 zile lucrdtoare.
55. Pentru probele ce se desfrqodrd cu caracter practic sau aplicativ se respect urm[toaterele cerinle:
I ) proba se desfEqoard in prezenla membrilor Comisiei de evaluare qi calificare gi presupune executarea
activitAlilor respective in timpul alocat;
3) accesul candidalilor in sdlile de examinare se realizeazdin baza unui act de identitate;
3) rezultatele se comunicd candidalilor in ziua suslinerii Examenului.
56. Se interzice delinerea de cdtre candidali a telefoanelor mobile, dispozitivelor electronice sau
altor surse de informare, din momentul repartrzdrii acestora in sala de examinare Si pana la stdrsitul
Examenului.
Sec(iunea 2: Contesta{iile
57. Candidatul are dreptul s6 conteste rezultatele examenului:
- la probele care se deftqoard in scris - timp de 24 de ore de la afi;area rezultatelor:
- la probele care se defEgoard practic- imediat dupd comunicarea rezultatelor. Eraml:ie:z: .,::.:=='-.:.=.
realizeazd, in termen de pdni la24 de ore.
58. Cererile pentru contestalii, sunt depuse in adresa Comisiei de evaluare :: c:-::-:;r:. s.
inregistreazd de cdtre vicepreqedintele Comisiei in Registrul de

.:

-

evident6.
59. Candidalii indic6 in cerere obiecliile referitoare la rezultatele Examenului (pentru proba scrisd itemii concreli care urmeazd sd fre reevaluali).
60. Rezultatele contestaliilor se inregistreazdinprocese-verbale separate care se semneazi de toti

membrii Comisiei de evaluare qi calificare.

Capitolul VII. Dispozi{ii speciale
61. Remunerarea membrilor Comisiilor, constituite pentru organizarea qi desfdgurarea Examenului,
este efectuat6 conform actelor normative in vigoare qi realizat[ de catre institulia de inv6!6m6nt al cdrei

candidat este evaluat la Examen.
62. procesul verbal al Examenului se pdstre azdinarhiva instituliei de invdldmdnt profesional tehnic
unde a studiat candidatul, timp de 75 de ani.

Anexa I

CRITERIILE
de organizare Ei desflqurare a examenului de calificare

l.

desfrEurare a examenului de calificare (in continuare - Criterii) stabilesc
cerinlele care necesita a fi respectate in procesul de organizare Ei deslEqurare a acestuia.
2. Criteriile vor fi utilizate pentru a ghida activitdlile de organizare gi desfrEurare a examenului de calificare.
3. Fiecare criteriu cuprinde:
1) o scurtd explica(ie a scopului qi domeniului de aplicare al acestuia,
2) un set de declara{ii care specificd cerinlele pentru fiecare criteriu,
3 ) intrebdri sugestive.

Criteriile de organizare

CRITERIUL

1.

;i

Elaborarea cadrului de evaluare

Acest criteriu define;te informaliile necesare din cadrul unei calificdri pentru a se asigura cd
evaluarea oferd rezultate valide Ei credibile in timp.

Criteriul

Intrebiri

sugestive

l.

Rezultatele invdf6rii sunt descrise in
conformitate cu
Cadrul National al Calificdrilor din
Republica Moldova.
2. Subiectele incluse in cadrul
Examenului sunt formulate astfel incdt
si ofere rdspuns la intrebdrile:
a) care sunt competenlele minime
pentru ca un candidat sd fie certificat;

Care sunt rezultatele invdldrii ce trebuie evaluate
conform Cadrului Nalional al Calificdrilor din Republica
Moldova ?
Ce activitdfi trebuie sd desfrqoare un candidat, cu un
nivel minim de competenle, la locul de muncd in raport
cu fiecare dintre rezultatele invdtdrii ?
b) av6nd in vedere evaludrile lacare a
Rezultatele invdfdrii se raporteazd reciproc ?
fost supus candidatul in cadrul
Care dintre rezultatele invdflrii ar putea fi corelate ?
programului de formare profesionalS
Care rezultate ale invdfdrii sunt evaluate in cadrul
tehnic6, care finalit61i ale invaldrii programului de formare profesional6 tehnicd ?
trebuie evaluate in cadrul examenului
Care rezultate ale invalArii sunt evaluate in cadrul
de calificare;
Examenului ?
c) tipurile/instrumentele utilizate in
Care este procedura de evaluarea continud a
procesul de evaluare qi aspectele rezultatelor invSldrii ?
calificdrii care vor fi utilizate pentru a
Ce tipuri de instrumente trebuie utilizate qi cum
evalua rezultatele invdldrii ;
acestea trebuie utilizate, care este modul de inregistrare
a rezultatelor candidatilor ?

va fi

(in

Cum
suslinut Examenul
scris la
calculator/p r ezentar e I pro be/ proiecte/lucrlri etc. ) ?
Ce sarcini practice vor fi incluse in cadrul Examenului

d)

cunoqtinfele, aptitudinile,
competenlele, experienla qi form6rile
necesare membrilor

?

Comisiei de elaborare o subiectelor pentru

incluqi in
Comisiei de elaborare a subiectelor E-"*t" qt a Cr*isiei de evaluare Si calificare
pentru Examen qi a Comisiei de procesul de certificare a competenfelor ?
Ce competenfe trebuie sd defind fiecare membru a
evaluare pl calificare incluqi in
pentru Examen qi a
procesul de certificare a competenlelor Comisiei de elaborare a subiectelor
?
la programele de formare profesionali Comisiei de evaluare Si calificare
Cum vor fi monitorizali membrii Comisiei de
tehnic6.
elaborare a subiectelor pentru Examen qi a Comisiei de
evaluare qi calificare incluqi in procesul de certificare a
competentelor

?

CRITERIUL 2. Elaborarea subiectelor
adecvate pentru
Elaborarea subiectelor din cadrul Examenului, determinarea setului de sarcini
vor fi realizate'
sarcini
evaluarea rezultatelor invalarii qi stabilirea instrumentelor in baza cdrora aceste
a instrumentelor
Acest criteriu descrie ceriniele pentru determinarea subiectelor din cadrul Examenului Ei
care pot produce rezultate valide.

irrt..fe"i

Criteriul

sugestive

Comiiia de elaborare a subiectelor pentru Examen este
de specialitate
subiectelor pentru Examen au fost constituita din cadre didactice la obiectele
qi un
desemnali in conformitate cu din instituliile deinv6!5m6nt profesional tehnic
reprezentani al agentului economic din domeniul calificdrii
legislatia in vigoare;
a) Membrii Comisiei de elaborare a

?

b) Toli

membrii comisiilor

au

profesionale certificate
C"r€*.urt r.tele care confirmd formdrile necesare

?

formdrile necesare;
c) Instrumentele utilizate in cadrul
probelor de evaluare;

@ii

d) Fiecare subiect/sarcin[

dezvolte produsul ?
s arcina poate fi realizatd in parametrii (timpul/resursele)
stabiliti pentru evaluare
Ce trebuie sa fac6 candidatul pentru a demonstra
competenta minimd in aceastd sarcind ?
Ce trebuie sd facd candidatul pentru a obline o notd mai
mare ?

constituie aplicarea cunogtinfelor,
realizareaunui proces sau crearea unui produs ?
Sarcina solicita candidatului s6 efectueze procesul sau s6

?

con{ine
evaluator,
precizdnd care este risPunsul
aEteptat la sarcind qi cetrebuie si
fac[ candidatul pentru a demonstra
competenta minimS;
comPlexitate
Gradul
/dificultate al subiectelor incluse in

indrumiri pentru

e)

de

cadrul Examenului este

din

Resursele necesare Pentru
realizarea subiectelor din cadrul

Examenului sunt specificate clar;

gradul de complexitate/diticultate al
-Corespunde
subiecteior cu nivelul de dificultate prevdzut in Cadrul

in National al Calificdrilor din Republica Moldova?

conformitate cu Cadrul Nafional al
RePublica
Calificlrilor
Moldova;

0

-

-

Srnt precirate resursele minime necesare qi materialele
necesare pentru realizarea sarcinii ?

g) Instrumentele de evaluare confin I Formularea instrucfiunilor este
instruc{iuni clare pentru candidafi I ambiguitate?
cu privire la modul in care trebuie sd
completeze intrebdrile/sarcinile,
inclusiv timpul disponibil.

clard

gi lipsitd de

CRITERIUL 3. Desflqurarea evalulrii (Examenul de calificare)
Evaluatorii trebuie sd aibd experienld in activitatea pe care o evalueazd. Cu toate acestea, experienfa
in sine nu este suficientd pentru asigurarea de cdtre toli evaluatorii, a unei evaludri identice. Acest criteriu
specificd procesele care trebuie implementate pentru asigurarea corespunderii evaluatorilor.

Intreblri

Criteriul

a) Lista membrilor

Comisiei

de

elaborare a subiectelor pentru Examen
Ei a Comisiei de evaluare Si calificare
este aprobatd in conformitate cu
cerintele minime pentru fiecare
membru;
b) Toli membrii Comisiei de elaborare

sugestive

Tofi membrii defin cunoqtinfele,

aptitudinile,

competenfele qi experienta necesard ?
Componenla Comisei este reprezentativ6 ?

Au fost informali tofi membrii Comisiei de elaborare

a subiectelor pentru Examen Ei a a subiectelor pentru Examen,
Comisiei de evaluare Si calificare iqi Comisiei de evaluare pi calificare qi managerii
cunosc responsabilitAflle pentru a se instituliilor de invdtdmdnt profesional tehnic despre cum
asigura cd procesul este corect, sE se asigure practica eticd ?
transparent qi etic;

c) Toate instituliile de invSldmdnt

Toli membrri Comisiei de evaluare Si
profesional tehnic unde se organizeazd calificare Ei asistenlii au primit informaliile despre
Examenul sunt informate cu privire la modul de desfbqurare a Examenului, inclusiv calendarul,
cerintele administrative Ei de resurse;
locul desfrqurdrii, numdrul de candidali gi procedurile de
verificare a identitaii fiecdrui candidat ?
Existd un num[r corespunzdtor de personae pentru a
asigura desftqurarea adecvatd a Examenului ?
A fost instruit, pe deplin, intregul personal implicat in
organizarea si deslEsurarea Examenului ?
d) Toli candidalii au fost informali cu
Au fost informali toli candidafii cu privire la timpul,
privire la cerinlele ce necesita a fi locul, structura gi cerinfele ce necesitd a fi respectate
respectate
timpul desfbgurdrii referitoare la Examen ?
Examenului;
e) Institu{ia respectd procedurile pentru
Toate materialele didactice pentru evaluare sunt
a asigura securitatea qi stocate in conformitate cu prevederile regulamentare
confidenlialitatea materialelor pdn6, in timpul qi dupl Examen ?
didactice de evaluare p6n6, in timpul gi
Tot personalul implicat in organizarea qi desfEqurarea
dupd Examen;
Examenului a fost informat cu privire la rolul lor in
asi surarea asi surarea corectitudinii evalulrii ?

in

0

Se asigurd

respectarea cerinlelor

antifrauda;

Tot personalul, implicat in organizarea gi desfdgurarea
Examenului, respectd cerinJele antifraudd ?
Candidalii sunt informali gi respectd cerinlele
antifrauda ?
Se asigurd cd toate materialele sunt stocate gi returnate
in conformitate cu prevederile Regulamentului ?
Candidafii sau personalul implicat in organizarea gi
desfbgurarea Examenului, qtiu sd informeze autoritdlile
competente in cazul in care suspecteazd orice nereguldla
Examen ?

g) Monitorizarea activitAili membrilor
Toli membrii Comisiei de elaborare o subiectelor
Comisiei de elaborare a subiectelor pentru Examen, Comisiei de evaluare Si calificare
pentru Examen, Comisiei de evaluare trebuie s6 cunoscd cerintele legate de desftgurarea
evalu6rii?
Si calificare;
Toti membrii Comisiei de elaborare a subiectelor
pentru Examen, Comisiei de evaluare qi calificare
trebuie sd cunoascd instrumentele de evaluare necesare qi
criteriile de evaluare ?

h)

Toate documentele utilizate in
cadrul examenului de calificare sunt
stocate gi depozitate intr-un mod care
s5 asigure securitatea acestora qi in
conformitate cu le

CRITERIUL 4. Verificarea evalulrii
Verificarea este procesul esenlial de asigurare a calitSlii care susline validitatea qi credibilitaea
rezultatelor evalu6rii. In cadrul acestui proces se identificd problemele potenfial-slabe in ceea ce priveEte
deciziile de evaluare. Acest criteriu specificd cerintele pentru procesul de verificare a rezultatelor
candidalilor in cadrul examenului de calificare.

ntrebiri su
Criteriul
Cum verificd membrii Comisiei de evaluare Si
a) Toli membrii Comisiei de evaluare
qi
primesc
caliJicare
dacd rezultatele sunt corecte ?
colificare
sunt
informali
;i
instrucliuniscrise pentru a-$i ghida
Ce ar trebui sd fac6 membrii Comisiei de evaluore Si
caliJicare dacd considerd cd aprecierea evaludrii este

b)

Asigurarea transparenfei
inregistrare a deciziilor;

inexacti ?
Care este procedura pentru modificarea aprecierii
inexacte a evaludrii ?
Cum se inresistreazd aceste informatii?
Cine este responsabil pentru inregistrarea
compararea tuturor rezultatelor verificdrii ?
Care este procedura de inregistrare a rezultatelor
candidatilor ?
Cum asiguri acest proces transparenta in sistemul de
evaluare

?

.\naliza procesului de evaluare

&

jd.
evalu-..-.

proces de
monito rtzarea qi analizd perfonnantei evaluarii' Acest
qi asigurd
pentru a asigura cd evaludrile sunt organizatein mod constant
de
e. Acest proces contribuie la asigurarea transparentei in sistemul
qi
pentru procesul de monitorizare qi analizda modului de organizare

ntrebIri

ffi

rezultatelor candidalilor
in institutiile de invildmdnt profesional tehnic ?
aprecierea rezultatelor candidafilor
Devierile
persista in evaluarea elementelor individuale in cadrul

in

Examenului ?
Cum vor fi investigate cauzele abaterilor aparente sau
isnuite de evaluare ?
modelelor
informaJii despre performanta
g.r.rul6 a candidafilor; despre realizarea unor subiecte

@de

lVruu sarcini individuale, despre problemele

sau

posibilele motive de ingrijorare cate au rezultat din
analiza postevaluare 9i modul in care acestea vor fi
abordate ?

i

c)

anterioare
I

I

I

,

acestei sesiuni cu cele

@fa
?

Au fost

identificate probleme care

pot

afecta

validitatea qi/sau fiabilitatea rezultatelor ? Dacd da, cum
vor fi inlSturate acestea ?
Care acliuni trebuie sd fie abordate caprioritili qi care
ca evolutii pe termen lung ?
Cine va fi ,.tpontubil pentru continuarea actiunilor ?
Cind vor fi finalizate revizuirile qi modul in care vor
fi monitorizate?
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