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AGENDA 

Atelierului de lucru 
Evaluarea competențelor profesionale ale elevilor la absolvirea 

programelor de formare profesională tehnică din domeniul  
Inginerie și activități inginerești 

 
Data:  30 noiembrie 2018 

Locul desfășurării: Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică 

Obiectivele: 

- Analiza particularităților modului de evaluare a competențelor profesionale ale elevilor la 

absolvirea programelor de formare profesională tehnică pe domenii de formare profesională: 

Inginerie și activități inginerești; 
- Prezentarea principalelor prevederi ale Ordinului nr.1127 din 23 iulie 2018 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de calificare; 
- Identificarea modalității de organizare și desfășurare a evaluării competențelor profesionale ale 

elevilor la absolvirea programelor de formare profesională tehnică. 

Participanți: Cadre didactice de specialitate / manageriale responsabile de organizarea și desfășurarea 

examenului de calificare din instituțiile de învățământ profesional tehnic. 

 

AGENDA 

 

Timpul Denumirea activităţilor 

13.00 – 13.10 Înregistrarea participanţilor 

13.10 – 13.20 

Cuvânt de salut: 

 Vasile VRÎNCEANU, director al Instituției Publice Centrul de Excelență în 

Energetică și Electronică 

 Silviu GÎNCU / Valentina PLĂMĂDEALĂ – Direcția Învățământ profesional 

tehnic, MECC al RM 

13.20 – 13.35 

Particularități în organizarea și desfășurarea examenelor de calificare a 

specialităților I.P. CEEE 

Raportori: 

 Virgil BANTAȘ, director adjunct pentru instruire I.P. CEEE ”Particularități în 

organizarea și desfășuraea examenelor de calificare a programelor de formare 

profesională în cadrul I.P. CEEE”. 

 Ștefan CREȚU, profesor discipline de specialitate în domeniul Metrologiei, 

grad didactic superior, I.P. CEEE ”Evaluarea competențelor profesionale în 

cadrul examenului de calificare la specialitatea Metrologie, Standarde, Control  

și Certificarea Producției” 

13.35 – 14.00 

Prezentarea principalelor prevederi ale ordinului nr. 1127 din 23 iulie 2018 

Raportori: 

 Silviu GÎNCU / Valentina PLĂMĂDEALĂ – Direcția Învățământ profesional 

tehnic, MECC al RM  

14.00 – 15.00 
Discuţii privind particularitățile domeniului de formare profesională 

Moderatori: 

Silviu GÎNCU / Valentina PLĂMĂDEALĂ 

15.00 – 15.30 Concluzii 

 


