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1/1 /  In temeiul Ordinului Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării 1 al Republicii Moldova Nr. 850

din 05 iunie 2018 cu privire la constituirea Comisiilor pentru examenul de calificare/susţinerea proiectelor 

de diplomă, în baza Ordinului directorului Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Energetică şi 

Electronică Nr. 01-20/103-F din 06 iunie 2018 şi Nr. 01-20/119-F, din 25.06.2018, cu privire la 

aprobarea Comisiilor pentru examenul de calificare/susţinerea proiectului de diplomă în Instituţia Publică 

Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică s-au constituit Comisiile pentru examenele de 

calificare/susţinerea proiectelor de diplomă conform Anexa 7.

Comisiile de examinare şi calificare au activat conform graficului aprobat de Ministerul Educaţiei al 

Republicii Moldova de la 25.06.2018 până la 01. 07. 18. Comisia a fost dotată cu setul necesar de 

documente: Instrucţiunea privind organizarea şi desfăşurarea examenului de calificare în învăţământul 

profesional tehnic postsecundar, ordinul de Admitere la susţinerea probelor de absolvire a elevilor care au 

îndeplinit planul de studii, teste, biletele de examinare, lista absolvenţilor, programele analitice.

Probele de absolvire sa-u desfăşurat în conformitate cu Planurile de învăţământ 2014 şi 2016, 

aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova care cuprind următoarele forme de finalizare a 

studiilor:

Examen de calificare unificat - Plan de învăţământ 2014:

1851 Informatică (susţinerea lucrării de diplomă la solicitare cu media nu mai 

mică de 8.00);

1951 Metrologie, standarde, control şi certificarea producţiei.

Examene de calificare I şi II - Plan de învăţământ 2014:

2106 Comunicaţii poştale.

Examen de absolvire complex - Plan de învăţământ 2014:

1906 Maşini şi aparate de uz casnic.

Susţinerea lucrărilor de diplomă - Plan de învăţământ 2014:

1901 Electroenergetică;

1903 Electromecanică;

2101 Telecomunicaţii;

2153 Automatică şi Informatică.

2102 Sisteme radioelectronice;

2107 Aparate radioelectronice de uz casnic;

2151 Calculatoare.

Susţinerea lucrărilor de diplomă - Plan de învăţământ 2016:

71310 Electroenergetică;

61110 Calculatoare.



Datele statistice cu privire la rezultatele obţinute la probele de evaluare finală a elevilor sunt 

prezentate în următoarele tabele:

Tabelul 1

Rezultatele susţinerii examenului de calificare unificat

Specialitatea

Numărul de 
candidaţi 
admişi la 
examene

Numărul de 
candidaţi 
care au 
susţinut 

examenele
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1851 Informatică 60 0 60 0 0 6 11 16 14 13 0 6,71
1951 Metrologie,
standarde, control şi 53 0 53 0 4 15 19 3 9 3 0 7,86
certificarea producţiei

Total 113 0 113 0 4 21 30 19 23 16 0

Tabelul 2

Rezultatele susţinerii examenului de calificare I şi II

Specialitatea
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candidaţi 
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examene
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candidaţi care 
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2106 й 1-4
Comunicaţii * fi 20 0 20 0 1 2 6 2 6 3 0 7,05
poştale W <u

2106
Comunicaţii X "2 20 0 20 0 4 2 3 5 4 2 0 7,55
poştale Щ



Tabelul 3

Rezultatele susţinerii examenului de absolvire complex

Specialitatea

Numărul de 
candidaţi 
admişi la 
examene

Numărul de 
candidaţi 
care au 
susţinut 

examenele
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1906 Maşini şi aparate de 
uz casnic 20 • 20 2 1 2 4 3 8 0 6,55

Tabelul 4

Rezultatele susţinerii lucrărilor de diplomă

Specialitatea

Numărul de 
candidaţi 
admişi la 
susţinerea 

lucrărilor de 
diplomă

Numărul 
de 

candidaţi 
care au 
susţinut 
lucrările 

de 
diplomă

Inclusiv pe note

M
ed

ia

10 9 8 7 6 5
<
5

1851 Informatică 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10

1901 Electroenergetică, 
71310 Electroenergetică 74 74 14 9 25 10 13 3 0 7,94

1903 Electromecanică 25 24 2 6 9 6 1 0 0 8,08

2101 Telecomunicaţii 132 132 6 25 38 34 14 15 0 7,46

2102 Sisteme radioelectronice 34 34 6 5 12 11 0 0 0 8,17
2107 Aparate radioelectronice 
de uz casnic 40 40 12 7 10 9 2 0 0 8,45

2151 Calculatoare, 
61110 Calculatoare 52 52 7 8 15 15 5 2 0 7,82

2153 Automatică şi 
Informatică

42 42 13 11 10 2 4 2 0 8,50

Total 400 399 61 71 119 87 39 22 0 7,90

în Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică au fost admişi la susţinerea 
probelor de absolvire 553 elevi, au susţinut cu succes 552 elevi (99,6%), dintre care 153 elevi au susţinut 
examenele de calificare cu media 7,14 şi 399 elevi au susţinut proiecte de diplomă cu media 7,90. Un 
elev, Grecu Nicolae, cu studii la programul de formare profesională Electromecanică, nu s-a prezentat la 
susţinerea proiectului de diplomă.
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Sub aspectul organizării, probele de absolvire în Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în 
Energetică şi Electronică sau desfăşurat corect, în deplin acord cu cerinţele de rigoare.

Nivelul pregătirii teoretice şi practice al elevilor în cadrul studiilor în Instituţia Publică Centrul de 
Excelenţă în Energetică şi Electronică corespunde cerinţelor pieţii muncii.

Se recomandă:

Baza tehnico-materială apreciată cu calificativul satisfăcător, necesită asigurarea renovării 
standurilor si procurarea unor noi standuri modeme pentru realizarea lucrărilor practice şi de laborator 
conform standardelor actuale.

Se propune dezvoltarea parteneriatuiui educaţional între instituţie şi agenţii economici pentru a 
asigura o conexiune la nivel aplicativ cât mai aprope de relaţiile mediului real, între unităţile de curs la 
disciplinele de specialitate, în vederea asigurării insercţiei sporite pe piaţa muncii a tinerilor specialişti.

Cele mai practice şi interesante proiecte să fie propuse la examenare la Academia de Ştiinţe a 
Moldovei;

Orientarea şi aprofundarea tematicii proiectelor de diplomă către necesităţile unităţilor economiei 
naţionale;

întocmirea proiectelor complexe, în care fiecare elev dezvoltă partea sa individuală, ţinând cont şi 
de cerinţele comune, pentru a stimula proiectarea în echipă;

Progresul tehnco-ştiinţific trage după sine şi necesitatea renovării, modernizării laboratoarelor, 
atelierilor din incinta instituţiei, ce va duce la îmbunătăţirea procesului didactic, pentru dezvoltarea laturii 
creativ-tehnice şi formative a elevilor;

Se propune introducerea învăţământului dual, care presupune crearea partneriatelor cu agenţi 
economici, astfel încât elevii să participe în procesul de producţie la întreprinderi şi să deprindă meseria 
în timpul procesului educaţional, ce va asigura şi inserţia sporită pe piaţa forţei de muncă.

Executat
Director adjunct pentru instruire 
Virgil BANTAŞ 
Gheorghii ZVEZDENCO

DIRECTOR 
INSTITUŢIA PUBLICĂ 

CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN 
ENERGETICĂ ŞI ELECTRONICĂ



RAPORT
al comisiei de evaluare şi calificare pentru susţinerea 

examenului de calificare/susţinerea proiectelor de diplomă 
Specialitatea „ 1851 Informatica”, I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică

Anul de studii 2017-2018

Conform ordinului nr. 01-20/103-F din 06.06.2018 a fost aprobată Comisia de 
Evaluare şi Calificare pentru susţinerea examenului de calificare/susţinerea proiectelor 
de diplomă în grupele 1-0114.1-0214 în următoarea componenţă:

26 iunie, 27 iunie 2018

Preşedinte: Putere Alexandru,- conferenţiar universitar la departamentul
"Ingineria Software şi Automatică", facultatea Calculatoare, 
Informatică si Microelectronică, UTM

9 ~

Vice-presedinte: Bantaş Virgiliu, director adjunct pentru instruire, profesor
discipline de specialitate, grad didactic unu

Membrii comisiei:
Tofan Tatiana, şef catedră Sisteme Informaţionale, profesor 
discipline de specialitate, grad didactic unu
Peca Ludmila, profesor discipline de specialitate, grad didactic unu 
Bazatin Dimitrian, administrator şi cofondatorul companiei 

’’Empreus” SRL -  agent economic

Comisia a fost dotată cu setul necesar de documente: ordinul nr. 01-22/250-E din 
25.06.2018 cu privire la admiterea la examenele de absolvire a elevilor care au 
îndeplinit planul de studii, biletele de examinare, lista absolvenţilor, programele 
analitice. E de menţionat participarea activă a tuturor membrilor comisiei la aprecierea 
cunoştinţelor absolvenţilor, capacităţile pedagogice înalte şi o bună pregătire 
profesională a membrilor Comisiei.

Planul de studii, la specialitatea 1851 „Informatica”, aprobat în anul 2014, 
cuprinde următoarele forme de finalizare a studiilor:

a) Forma A (Examen complex la specialitate).
b) Forma B (Lucrare de diplomă).
Conform hotărârii procesului verbal nr. 7 din 15 martie 2018 la şedinţa catedrei 

„Sisteme Informaţionale” s-a luat decizia ca elevul: Cebotari Maxim - să susţină lucrare 
de diplomă conform Forma B, ceilalţi elevi -  conform Forma A.

Conform ordinelor de admitere a elevilor grupelor 1-0114, 1-0214 pentru 
susţinerea examenului de calificare/susţinerea proiectelor de diplomă aprobat de 
Directorul Centrului de Excelenţă în Energetică şi Electronică în baza realizării 
integrale a planului de învăţământ al specialităţi 1851 Informatica a fost admişi 61 elevi 
(dintre care 60 elevi -  conform Forma A de finalizare şi 1 elevi -  conform Forma B de 
finalizare) care au demonstrat, în fond, cunoştinţe vaste la toate obiectele. Lipse şi note 
insuficiente la examene n-au fost.



Examenul complex de specialitate a fost constituit din:
- partea teoretică: test asistat la calculator alcătuit din 40 de itemi care a 

cuprins următoarele module (13 itemi -  Programarea WEB, 8 itemi - Sisteme 
de gestiune a bazelor de date, 14 itemi -  Programarea orientată pe obiecte, 5 
itemi -  Reţele de calculatoare);

- partea practică: test asistat la calculator alcătuit din 3 condiţii practice la 
următoarele module (Programarea WEB, Sisteme de gestiune a bazelor de 
date, Programarea orientată pe obiecte);

Datele statistice cu privire la rezultatele obţinute la probele de evaluare finală a 
elevilor sunt prezentate în următorul tabel:

Rezultatele susţinerii examenului
Tabelul 1

Grupa Numărul de 
candidaţi admişi 

la examene

Numărul de 
candidaţi care au 
sustinut examenul

Inclusiv pe note:

total Inclusiv 
din anii 

precedenţi

total Inclusiv 
din anii 

precedenţi

10 9 8 7 6 5 <5

10114 30 30 5 6 9 6 4
10214 30 30 1 5 7 8 9
Total 60 60 6 11 16 14 13

Sub aspectul organizării examenul s-a desfăşurat corect, în deplin acord cu 
prevederile regulamentului în vigoare.

La aprecierea proiectelor de diplomă s-au luat în considerare următoarele criterii: 
structura şi conţinutul proiectului, gradul şi maniera de utilizare a surselor bibliografice, 
calitatea abordărilor teoretice, modul de prezentare, finalitatea şi caracterul inovativ a 
părţii aplicative.

Cu o deosebită plăcere a fost ascultat proiectul de diplomă susţinut de către 
elevul Cebotari Maxim, grupa I 0114, venind cu idei, invenţii noi şi interesante, fiind 
apreciat de către membrii comisiei de examinare cu brio.

Rezultatele susţinerii proiectului de diplomă
Tabelul 2

Nr. d/o
Numele,

prenumele
elevului

Tema proiectului de diplomă Conducător
tehnic Nota

1 Cebotari Maxim Aplicaţia -  My Smart home Tofan Tatiana 10



7
Concluzii

1. Administraţia Centrului de Excelenţă în Energetică şi Electronică şi catedra 
„Sisteme Informaţionale” au asigurat îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare ca 
activitatea Comisiei de Evaluare şi Calificare să se deruleze în strictă 
conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de 
calificare/susţinerea proiectelor de diplomă;

2. Datele din tabelul de mai sus demonstrează că pregătirea teoretică şi practică a 
elevilor Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică la specialitatea 1851 
„Informatica” este bună, ceea ce confirmă afecţiunea şi cunoştinţele colectivului 
de profesori ai catedrei în pregătirea şi educaţia specialiştilor în domeniul 
Informaticii, care sunt solicitaţi pe piaţa muncii în ramurile respective.

3. Nivelul pregătirii teoretice şi practice la specialitatea „Informatica” în cadrul 
studiilor în Centrului de Excelenţă în Energetică şi Electronică corespunde 
cerinţelor pieţei muncii.

Preşedintele comisiei de
Evaluare şi Calificare 4 £ PUTERE Alexandru

conferenţiar universitar la
»

departamentul "Ingineria Software şi Automatică", 
facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, UTM



RAPORTUL 

Preşedintelui Comisiei 

de Examinare şi Calificare

Specialitatea 1901/71310 Electroenergetică 

Specialitatea 1903 Electromecanică

2018



Raportul Preşedintelui Comisiei de Examinare şi Calificare (CEC) -  Şef schimb superior 

al Centralei Electrice de Termoficare, S.A. TERMOELECTRICA, inginer -  Veaceaslav 

IRIMIŢA, privind organizarea şi desfăşurarea susţinerii proiectelor de diplomă a elevilor 

specialităţilor 1901/71310 „Electroenergetică”, 1903 „Electromecanică” ai I.P. Centrul de 

Excelenţă în Energetică şi Electronică, Absolvirea-2018.

Sesiunea de Absolvire - 2018 a fost organizată şi desfăşurată în conformitate cu orarul 

aprobat de Directorul instituşiei de învăţământ la 02 aprilie 2018, cu constituirea Comisiilor 

pentru examenul de calificare/susţinerea proiectelor de diplomă în Centrele de Excelenţă. La 

sesiunea de Absolvire -  2018 au participat elevii grupelor absolvente, după cum urmează:

- 26 iunie: grupa En-0114, specialitatea 1901 Electroenergetică, cu termenul de studii 4 

ani, 28 elevi;

- 27 iunie: grupa En-0214, specialitatea 1901 Electroenergetică, cu termenul de studii 4 

ani, 29 elevi;

- 28 iunie: grupa E-0114, specialitatea 1903 Electromecanică, cu termenul de studii 4 ani, 

24 elevi;

- 29 iunie: grupa En-0116L, specialitatea 71310 Electroenergetică, cu termenul de studii 2 

ani, 17 elevi.

Comisia de examinare şi calificare/susţinerea proiectelor de diplomă a activat în baza 

ordinului Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Nr.01-31M/045 

din 04 aprilie 2018 în următoare componenţa:

Specialitatea 1901/71310 Electroenergetică

- Veaceaslav IRIMIŢA, Şef schimb superior al Centralei Electrice de Termoficare, S.A. 

TERMOELECTRICA - Preşedinte Comisie;

- Lilia GRĂJDIAN, Şef catedră, profesor discipline de specialitate, grad didactic superior, 

I.P.CEEE -  Vicepreşedinte Comisie;

- Natalia CUŞNIR, profesor discipline economice -  membru Comisie, secretar;

- Victor MUNTEAN, dispecer DOS, Î.S. MOLDELECTRICA -  membru Comisie (grupele 

En-0114, En-0214);

- Vitalie GROSUL, director tehnic, S.A. Combinatul de articole din carton -  membru 

Comisie (grupa En-0116L);

- Oleg CHITOROAGĂ, profesor disciplini de specialitate -  membru Comisie (grupa En- 

0114);



- Svetlana CECAN, profesor disciplini de specialitate, grad didactic doi -  membru Comisie 

(grupa En-0214);

- Vladimir BULICANU, profesor disciplini de specialitate -  membru Comisie (grupa En- 

0116L).

Specialitatea 1903 Electromecanică

- Veaceaslav IRIMIŢA, Şef schimb superior al Centralei Electrice de Termoficare, S.A. 

TERMOELECTRICA - Preşedinte Comisie;

- Grigore TOFAN, profesor discipline de specialitate, grad didactic superior, Şef secţie 

Comunicaţii -  Vicepreşedinte Comisie;

- Natalia CUŞNIR, profesor discipline economice -  membru Comisie, secretar;

- Vitalie GROSUL, director tehnic, S.A. Combinatul de articole din carton -  membru 

Comisie;

- Dmitri ILIEV, profesor disciplini de specialitate, grad didactic unu- membru Comisie.

Comisia a activat în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor şi reglementărilor în 

vigoare, a evaluat gradul de corespundere a cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor conform 

calificării. Secretariatul Comisiei de Examinare şi Calificare, Natalia Cuşnir, a întocmit la timp 

toate procesele verbale şi multe alte acte şi materiale necesare pentru susţinerea proiectelor de 

diplomă a elevilor.

Rezultatele demonstrează că pregătirea teoretică şi practică a elevilor I.P.Centrului de 

Excelenţă în Energetică şi Electronică la specialităţile 1901/71310 Electroenergetică, 1903 

Electromecanică corespunde domeniului, iar tinerii specialişti solicitaţi pe piaţa muncii, în toate 

ramurile economiei naţionale, au o pregătire necesară pentru a activa conform calificării 

obţinute.

Rezultatele susţinerii proiectelor de diplomă de elevi, absolvenţii 2018 sunt prezentate în 

tabelul 1.



în cadrul susţinerii proiectelor de diplomă au fost demonstrate cunoştinţe foarte bune de 

următorii elevi: Guştiuc Cătălin, Sacara Dumitru, Ulian Dumitru, Uşev Dumitru, grupa En- 

0114; Bandalac Mihail, LaDcu Eugeniu, Pavalachi Mihail, Scripcari Eugeniu, grupa En-0214; 

Pavalachi Nicolae, Sîli Petru, E-0114; Budeci Elena, Burlacu Vitalie, Gonţa Nicolae, Ţemă 

Constantin, grupa En-0116L. în special menţionez diplomanţii din grupa En-0214, specialitatea 

Electroenergetică, pentru elaborarea şi prezentarea machetelor în baza cercetărilor aplicative din 

proiectele de diplomă a elevilor: Bivol Marin şi Catîrău Dumitru. Elevii au menţionat că 

elaborarea machetelor este un proces complex care necesită o perioada mai îndelungată în 

pregătirea lor dar şi susţinerea cu resurse financiare pentru a antrena câţi mai mulţi elevi în 

elaborarea proiectelor care au o contribuţia eficientă în dezvoltarea competenţelor profesionale în 

domeniul energetic.

Tabelul 1.

Grupa/specialitatea Nr. de 
candida Di 
admiDi la 
sus Ginerea PD

Nr. de 
candida Di care 
au susDinut 
PD

Inclusiv pe note:

10 9 8 7 6 5 4-1

En-0114/ Electroenergetică 28 28 4 2 12 2 6 2 0
En-0214/ Electroenergetică 29 29 6 5 8 5 4 1 0
E-0114/ Electromecanică 25 24 2 6 9 6 1 0 0
En-0116L/ Electroenergetică 17 17 4 2 5 3 3 0 0

Media notelor pe grupe: En-0114 - 7,64; En-0214 -  8,03; En-0' 16L -8 ,05; E-0114- 8,08.

La susţinerea proiectelor de diplomă la specialitatea 1901 Electroenergetică nu a fost 

admis 1 elev, din cauza restanţei la Practica de documentare (Muşinschii Pavel, grupa En-0214) 

şi nu s-a prezentat elevul Grecu Nicolae, grupa E-0114, specialitatea Electromecanică.

Elevii care au fost admişi şi-au prezentat proiectele de diplomă au demonstrat lucrările şi 

gradul de interes pentru viitoarea activitate în calitate de tehnician, iar pe baza prestaţiei lor în 

timpul susţinerii proiectelor de diplomă, pot fi formulate următoarele recomandări:

Recomandări:

1. Pentru a merge într-un pas cu progresul tehno-ştiinţific, apare necesitatea dezvoltării 

resurselor infodocumentare în corespundere cu necesităţile elvului, profilul instituţiei şi rigorile 

procesului educaţional. Este necesar de inclus biblioteca în proiecte de renovare şi modernizare a 

instituţiei ( achiziţionarea manualelor de specialitate în format tradiţional şi electronic pentru 

acoperirea curricula, a disciplinelor noi; dotarea cu echipament tehnic, dotare cu soft, extinderea 

accesului la serviciile bibliotecii prin utilizarea Intemetului);



2. Progresul tehno-ştiinţific trage după sine şi necesitatea renovării, modernizării laboratoarelor, 

atelierilor din incinta instituţiei, ce va duce la îmbunătăţirea procesului didactic, pentru 

dezvoltarea laturii creativ-tehnice şi formative a elevilor;

3. Se propune introducerea învăţămîntului dual, care presupune crearea partneriatelor cu agenţi 

economici, astfel încît elevii să participe în procesul de producţie la întreprinderi şi să deprindă 

meseria în timpul procesului educaţional, ce va asigura şi inserţia sporită pe piaţa forţei de 

muncă.

Preşedintele 

Comisiei de Examinare şi Calificare 

Şef schimb superior al Centralei



I.P. CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN ENERGETICĂ ŞI ELECTRONICĂ

R A P O R T  
al comisiei pentru examenul de calificare 

(specialitatea „Maşini şi aparate electrice de uz casnic” cod 1906) 
Şedinţele Comisiei de Stat

27.06.2018 - susţinerea examen de calificare 

Concluzii generale

1.1 Examenul de stat include următoarele discipline:

- Maşini şi aparate electrice de uz casnic. Reglare şi funcţionare. Acţionări şi dirijare;

- Instalaţii frigorifice şi de condiţionare. Reglare şi funcţionare. Acţionări şi dirijare.

- Bazele termotehnicii şi hidraulicii.

La toate disciplinele enumerate au fost propuse câte 25 întrebări teoretice şi câte 10 

probleme. Din toate aceste întrebări şi probleme au fost formate 25 bilete de examinare, care 

la rândul său au fost aprobate de directorul adjunct pentru instruire.

2. Analiza calitativă a notelor obţinute la susţinerea examenului de calificare 

Au fost admiş pentru susţinerea examenului de calificare 20 elevi. Au susţinut 

examenul de calificare 20 elevi.

Note 10 9 8 7 6 5 n/p

Susţinerea examen de stat 2 1 2 4 3 8 0



3. Registrul notelor obţinute la susţinerea examenului de absolvire:

Numele, prenumele elevului Nota la examen
Bajura Vasile 5 (cinci)
Bou Daniel 7 (şapte)
Bujorean Andrei 6 (şase)
Cecan Liviu 8 (opt)
Chisenco Anatol 6 (şase)
Coţaga Gheorghe 1 0 (zece)
Crişmariuc Condratie 5 (cinci)
Hadîrca Vasile 9 (nouă)
lanţoş Adrian 5 (cinci)
Lungu Anton 10 (zece)
Maiorov Dmitrii 5 (cinci)
Mardari Vladislav 7 (şapte)
Medinschi Adrian 5 (cinci)
M o»anu Cătălin 7 (şapte)
Proca 11 ie 7 (şapte)
Raşcenco Dumitru 5 (cinci)
Tîbuleac Victor 8 (opt)
Timofti Dumitru 6 (şase)
Trofimov Nicolae 5 (cinci)
Tverdohleb Dumitru 5 (cinci)

4. O rgan izarea

Susţinerea examenelor de stat.au fost organizate la nivel.

Au fost prezente ordinele de desemnare a comisei de calificare, dosarele elevilor cu 

situaţia academică aprobată de către d-nul Gh. Zvezdenco, director adjunct pentru instruire.

La dispoziţia elevilor au fost puse materiale didactice.

5. Concluzii  şi r eco m a n d ă r i  referi tor  la susţinerea e x a m e n e lo r  de stat

Rezultatele susţinerii examenului de absolvire au demonstrat un nivel satisfăcător de 

pregătire teoretică şi practică a elevilor.

Concomitent este necesar de a atrage o mai mare atenţie la compartimentul rezolvări 

de probleme la disciplinele incluse la examenele de absolvire.

Se recomandă şefului de catedră de a planifica un volum mai mare de ore de 

consultaţii la acest compartiment.

Arcadie COJOCARI!. director general, inginer 
mecanic Frio-Dins SR1, Chişinău

Şef catedră ElectjXtfHgă^ ^ )  Ê nn~ŞE1tKME-T. profesor discipline de specialitate,
grac[ didactic ]]

Preşedintele comisiei de stat



RAPO R T

al Preşedintelui Comisiei de examinare şi calificare, privind organizarea şi 
desfăşurarea probelor de absolvire a elevilor la specialitatea 1951 Metrologie, 
standarde, control şi certificarea producţiei, în cadrul I.P. Centrul de Excelenţă în 
Energetică şi Electronică, pentru anul de studii 2017-2018.

Pentru susţinerea examenelor de absolvire au fost admişi 53 studenţi, toţi 
fiind prezenţi.

Perioada de examinare:
La 27 iunie 2018 a avut loc susţinerea examenului la disciplinele de 

specialitate inclusiv Bazele metrologiei şi standardizării; Metrologia aplicată; 
Toleranţe şi control dimensional; Certificarea producţiei; Măsurări electrice şi 
electronice, Etalonarea şi verificarea mijloacelor de măsurare.

La 28 iunie 2018 a avut loc susţinerea examenului practic la disciplina de 
specialitate toleranţe şi control dimensional.

Susţinerea examenelor de stat s-a petrecut într-o atmosferă constructivă, cu 
respectarea cerinţelor corespunzătoare atît din partea comisiei, cît şi din partea 
elevilor.

Rezultatele probelor examenului de calificare
Rezultatele susţinerii examenului 1 (Bazele metrologiei şi standardizării;

Metrologia aplicată; Toleranţe şi control dimensional; Certificarea producţiei; 
Măsurări electrice şi electronice, Etalonarea şi verificarea mijloacelor de măsurare)

Tabelul 1.

Grupa
Numărul de 

candidaţi admişi 
la examene

Numărul de 
candidaţi care

9

au susţinut 
examenele

Inclusiv pe note:

total
inclusiv 
din anii 

precedenţi
total

inclusiv 
din anii 

precedenţi
10 9 8 7 6 5 <5

MS - 0114 28 - 28 - 2 8 10 3 4 1 -

MS - 0214 25 - 25 - 2 7 9 - 5 2 -

total 53 - 53 - 4 15 19 3 9 3 -



Tabelul 2.

Rezultatele susţinerii examenului 2, testarea practică (Toleranţe şi control
dimensional)

Grupa
Numărul de 

candidaţi admişi 
la examene

Numărul de 
candidaţi care 

au susţinut 
examenele

Inclusiv pe note:

total
inclusiv 
din anii 

precedenţi
total

inclusiv 
din anii 

precedenţi
10 9 8 7 6 5 <5

MS - 0114 28 - 28 - 2 8 7 3 6 2 -

MS - 0214 25 - 25' - 3 4 8 5 4 1 -

total 53 - 53 - 5 12 15 8 10 3 -

I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică a asigurat condiţiile 
necesare pentru buna desfăşurare a examenelor de calificare. Nu au fost semnalate 
incidente sau abateri de la regulament.

La examene sau prezentat 53 de elevi din 53 admişi. Au susţinut examenele 
53 de elevi, majoritatea demonstrând că posedă cunoştinţe bune a materialului 
studiat.

Analizând rezultatele obţinute la examine, se poate de evidenţiat o pregătire 
bună pe durata studiilor, rezultatul fiind vizibil din notele maxime (rezultatele a 
două examene) obţinute:

- nota 10 -  9elevi
- nota 9 - 2 7  elevi

Totodată pot fi evidenţiaţi şi studenţi cu un nivel de pregătire mai slab slab, ceea ce 
relevă si din notele de 5 si 6 obtinute.

5 5 »

Se recomandă ca pe viitor în procesul de instruire la specialitatea 1951 
Metrologie, standarde, control şi certificarea producţiei a elevilor să se pună 
accentul pe o mai aprofundată aplicare a noilor practici de măsurare precum şi a 
noii legislaţii în domeniu.

Preşedintele Comisiei de Stat,
Vice -  director
al Institutului Naţional de Metrologie 

Ceapa Serghei 02.07.2018



al Preşedintelui Comisiei de examinare şi calificare, privind organizarea şi 
desfăşurarea probelor de absolvire a elevilor la specialitatea 1951 Metrologie, 
standarde, control şi certificarea producţiei, în cadrul l.P. Centrul de Excelenţă în 
Energetică şi Electronică, pentru anul de studii 2017-2018.

Pentru susţinerea examenelor de absolvire au fost admişi 53 studenţi, toţi 
fiind prezenţi.

Perioada de examinare:
La 27 iunie 2018 a avut loc susţinerea examenului Ia disciplinele de 

specialitate inclusiv Bazele metrologiei şi standardizării; Metrologia aplicată; 
Toleranţe şi control dimensional; Certificarea producţiei; Măsurări electrice şi 
electronice, Etalonarea şi verificarea mijloacelor de măsurare.

La 28 iunie 2018 a avut Ioc susţinerea examenului practic la disciplina de 
specialitate toleranţe şi control dimensional.

Susţinerea exam enelor de stat s-a petrecut într-o atmosferă constructivă, cu 
respectarea cerinţelor corespunzătoare atît din partea comisiei, cît şi din partea 
elevilor.

R ezultatele  p robelo r exam enului de calificare
Rezultatele susţinerii examenului 1 (Bazele metrologiei şi standardizării;

Metrologia aplicată; Toleranţe şi control dimensional; Certificarea producţiei; 
Măsurări electrice şi electronice, Etalonarea şi verificarea mijloacelor de măsurare)

Tabelul 1.

Grupa
Numărul de 

candidaţi admişi 
la exam ene

Numărul de 
candidaţi care 

au susţinut 
examenele

Inclusiv pe note;

total
inclusiv 
din anii 

precedenţi
total

inclusiv 
din anii 

precedenţi
10 9 8 7 6 5 <5

MS - 0114 28 .. 28 v - 2 8 10 3 4 1 -

MS - 0214 25 - 25 _ i:
Jmil..... 7 9 - 5 i

A * -

total 53 53 - 4 15 19 3 9 3 -



Tabelul 2,

Rezultatele susţinerii examenului 2, testarea practică (Toleranţe şi control
dimensional)

Grupa
Numărul de 

candidaţi admişi 
Ia exam ene

Numărul de 
candidaţi care 

au susţinut 
examenele

Inclusiv pe note:

total
inclusiv 
din anii 

precedenţi
total

inclusiv 
din anii 

precedenţi
10 9 8 7 6 5 <5

M S -0 1 1 4 28 28 - 2 8 7 3 6 2
M S -0214 25 25 ‘ 3 4 8 $ 4 1 . .t:........
total 53 .... ..........  - 53 _ 5 12 15 8 10 3 -

l.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică a asigurat condiţiile 
necesare pentru buna desfăşurare a  examenelor de calificare. Nu au fost semnalate 
incidente sau abateri de !a regulament.

La examene sau prezentat 53 de elevi din 53 admişi. Au susţinut examenele 
53 de elevi, majoritatea demonstrând că posedă cunoştinţe bune a materialului 
studiat.

Analizând rezultatele obţinute la examine, se poate de evidenţiat o pregătire 
burtă pe durata studiilor, rezultatul fiind vizibil din notele maxime (rezultatele a 
două examene) obţinute:

- nota 10 -  9elevi
- nota 9 -  27 elevi

Totodată pot fi evidenţiaţi şi studenţi cu un nivel de pregătire mai slab slab. ceea ce 
relevă şi din notele de 5 şi 6 obţinute.

Se recomandă ea pe viitor în procesul de instruire la specialitatea 1951 
Metrologie, standarde, control şi certificarea producţiei a elevilor să se pună 
accentul pe o mai aprofundată aplicare a noilor practici de măsurare precum şi a 
noii legislaţii în domeniu.

Preşedintele Comisiei de Stat.
Vice -  director
al Institutului Naţional de Metrologie



RAPORT
PRIVIND REZULTATELE SUSŢINERII 

LUCRĂRILOR/PROIECTELOR DE DIPLOMĂ

Î.P. CENTRUL DE EXCELENTĂ ÎN ENERGETICĂ SI ELECTRONICĂ
J 1

SPECIALITATEA 2101 TELECOMUNICAŢII
9

Anul de studii 

2017-2018

Chisinău 2018
i



Raportul preşedintelui Comisiei de examinare şi calificare -  Sergiu Rusu, inginer licenţiat 

tehnologii inovaţionale UTM, Şef serviciu evidenţă tehnică S.R.L. StarNet, despre organizarea 

şi desfăşurarea probelor de absolvire al elevilor de la specialitatea 2101 Telecomunicaţii din

I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică, anul de studii 2017-2018.

• Comisia de evaluare şi calificare a avut următoarea componenţă:

Comisia de evaluare şi calificare a activat în baza ordinului MECC nr.850 din 05 iunie

2018 cu referire la aprobarea Comisiilor pentru examenul de calificare/susţinere a proiectului 

de diplomă în I.P.CEEE în următoarea componenţă:

La data de 26.06.2018

Preşedinte: Sergiu RUSU -  inginer licenţiat tehnologii inovaţionale UTM, Şef serviciu 

evidenţă tehnică S.R.L. StarNet

Vicepreşedinte: Olga ZINOVEI -  şef Catedră Telecomunicaţii, profesor discipline de 

specialitate

Membrii comisiei:

Stela BOUNEGRU -  profesor discipline de specialitate 

Natalia POPOV -  profesor discipline de specialitate (secretar)

Valeril CEBANU - inginer licenţiat, Şef serviciu deservire tehnică a retranslatoarelor î.l.

Radiocomunicaţii

La data de 27.06.2018

Preşedinte: Sergiu RUSU - inginer licenţiat tehnologii inovaţionale UTM, Şef serviciu 

evidenţă tehnică S.R.L. StarNet

Vicepreşedinte: Olga ZINOVEI -  şef Catedră Telecomunicaţii, profesor discipline de 

specialitate

Membrii comisiei:

Anatol Ceban -  profesor discipline de specialitate

Natalia POPOV -  profesor discipline de specialitate (secretar)

Valeril CEBANU -  inginer licenţiat, Şef serviciu deservire tehnică a retranslatoarelor î.l. 

Radiocomunicaţii

La data de 28.06.2018 - inginer licenţiat tehnologii inovaţionale UTM, Şef serviciu 

evidenţă tehnică S.R.L. StarNet 

Preşedinte: Sergiu RUSU



Vicepreşedinte: Olga ZINOVEI -  şef Catedră Telecomunicaţii, profesor discipline de 

specialitate

Membrii comisiei:

Mihail MIHĂILĂ -  profesor discipline de specialitate

Stela BOUNEGRU -  profesor discipline de specialitate (secretar)

Valerii CEBANU - inginer licenţiat, Şef serviciu deservire tehnică a retranslatoarelor î.l. 

Radiocomunicaţii

Confor ordinelor: nr. 01-22/256-E din 26.06.2018, nr.01-22/259-E din 27.06.2018, 

01-22/262-E din 28.06.2018, la susţinerea lucrării/proiectului de diplomă au fost admişi 

96 -elevi din grupele Tc-0114, Tc-0214, Tc-0314

• Rezultatele susţinerii lucrărilor/proiectelor de diplomă:

Grupa

Numărul de 
candidaţi admişi • • 

la susţinerea 
lucrărilor de 

diplomă

Numărul de 
candidaţi care•

au sustinut•
lucrările de 

diplomă

Inclusiv pe note:

10 9 8 7 6 5 <5

Tc-0114 28 28 0 1 7 9 6 5 0
Tc-0214 34 34 4 6 8 10 4 2 0
Tc-0314 34 34 0 5 6 11 4 8 0

total 96 96 4 12 21 30 14 15 0
Proiec tele de diplomă sunt constituite din ”Notă explicativă” şi prezentarea grafică 4-6

coli de desen (format A1) sau prezentare electronică, anexate la lucrarea scrisă, în 

dependenţă de subiectul lucrării.

La susţinerea proiectelor de diplomă majoritatea elevilor au demonstrat cunoştinţe 

teoretice şi practice în domeniul organizării reţelelor de telecomunicaţii pentru asigurarea 

calităţii servciilor multimedia, implementarea reţelelor VPN, IPTV, VOIP, GPON, FTTx, sisteme 

de alarmă, sisteme de urmărire la distanţă, îmbunătăţiri ale parametrilor de comunicaţie mobilă 

etc.

Rezultatele obţinute demonstrează că pregătirea teoretică şi practică a elevilor IP CEEE 

la specialitatea Telecomunicaţii este la un nivel bun, ceeea ce confirmă efecţiunea şi 

cunoştinţele colectivului de profesori ai catedrei în pregătirea şi educaţia specialiştilor în 

domeniul telecomunicaţiilor.

Pe parcursul susţinerii lucrării/proiectului de diplomă au fost demonstrate cunoştinţe 

teoretice şi abilităţi practice înalte la mai mulţi elevi, şi anume: Ceban Dan, Prisăcaru Anton, 

Palii Cornelia, Ştirbu Alexandru ş.a

în baza rezultatelor obţinute la susţierea proiectului de diplomă nota medie constituie

7,13 (şapte, 13) şi calitatea (note de 10,9 şi 8) este de 38,5%



CONCLUZII:

1. Nivelul la care se susţin lucrările/proiectele de diplomă indică faptul că Catedra 

Telecomunicaţii îşi onorează pe deplin funcţia de catedră de profil.

2. Se observcă accentul pe activitatea practică şi lucrul la proiecte individuale extraşcolare

3. în unele ’’Note explicative” şi partea grafică şa lucrările de diplomă au fost completate 

cu unele abateri de la cerinţele standardelor în vigoare.

4. S-a observat că mai mulţi elevi absolvenţi au prezentat interes pentru prestaţia în timpul 

susţinerii proiectului de diplomă

1. în procesul de elaborare a lucrărilor/proiectelor de diplomă să se respecte strict 

cerinţele standardelor în vigoare.

2. Diversificarea tematicii proiectelor de diplomă prin realizarea machetelor funcţionale

3. Orientarea tematicii proiectelor de diplomă către necesităţile unităţilor economiei 

naţionale şi internaţionale.

4. Se recomandă ca profesorii din cadrul catedrei să fie încadraţi în programe de ridicare a 

calificării în domeniul tehnologiilor de ultimă oră în segmentul de telecomunicaţii, cu 

aportul de ajustare a cursurilor pe care le predau elevilor.

5. în procesul de elaborare a lucrărilor/proiectelor de diplomă cît si cel de invaţamîn să fie 

adaugate discipline/ore practice pentru modelarea virtuala a reţelelor si transmiterea de 

date asa ca Packet Tracer etc.

RECOMANDĂRI:

Data 29.06.2018

Comisie de evaluare şi calificare

Preşedinte
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Raportul preşedintelui Comisiei de examinare şi calificare -  Sergiu Rusu, inginer licenţiat 

tehnologii inovaţionale UTM, Şef serviciu evidenţă tehnică S.R.L. StarNet, despre organizarea 

şi desfăşurarea probelor de absolvire al elevilor de la specialitatea 2101 Telecomunicaţii din

I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică, anul de studii 2017-2018.

• Comisia de evaluare şi calificare a avut următoarea componenţă:

Comisia de evaluare şi calificare a activat în baza ordinului MECC nr.850 din 05 iunie 

2018 cu referire la aprobarea Comisiilor pentru examenul de calificare/susţinere a proiectului 

de diplomă în I.P.CEEE în următoarea componenţă:

La data de 26.06.2018

Preşedinte: Sergiu RUSU -  inginer licenţiat tehnologii inovaţionale UTM, Şef serviciu 

evidenţă tehnică S.R.L. StarNet

Vicepreşedinte: Olga ZINOVEI -  şef Catedră Telecomunicaţii, profesor discipline de 

specialitate

Membrii comisiei:

Stela BOUNEGRU -  profesor discipline de specialitate 

Natalia POPOV -  profesor discipline de specialitate (secretar)

Valeril CEBANU - inginer licenţiat, Şef serviciu deservire tehnică a retranslatoarelor î.l. 

Radiocomunicaţii

La data de 27.06.2018

Preşedinte: Sergiu RUSU - inginer licenţiat tehnologii inovaţionale UTM, Şef serviciu 

evidenţă tehnică S.R.L. StarNet

Vicepreşedinte: Olga ZINOVEI -  şef Catedră Telecomunicaţii, profesor discipline de 

specialitate

Membrii comisiei:

Anatol Ceban -  profesor discipline de specialitate 

Natalia POPOV -  profesor discipline de specialitate (secretar)

Valeril CEBANU -  inginer licenţiat, Şef serviciu deservire tehnică a retranslatoarelor î.l. 
Radiocomunicaţii

La data de 28.06.2018 - inginer licenţiat tehnologii inovaţionale UTM, Şef serviciu 

evidenţă tehnică S.R.L. StarNet 

Preşedinte: Sergiu RUSU



Vicepreşedinte: Olga ZINOVEI -  şef Catedră Telecomunicaţii, profesor discipline de 

specialitate

Membrii comisiei:

Mihail MIHĂILĂ -  profesor discipline de specialitate

Stela BOUNEGRU -  profesor discipline de specialitate (secretar)

Valerii CEBANU - inginer licenţiat, Şef serviciu deservire tehnică a retranslatoarelor î.l. 

Radiocomunicaţii

Confor ordinelor: nr. 01-22/256-E din 26.06.2018, nr.01-22/259-E din 27.06.2018, 

01-22/262-E din 28.06.2018, la susţinerea lucrării/proiectului de diplomă au fost admişi 

96 -elevi din grupele Tc-0114, Tc-0214, Tc-0314

• Rezultatele susţinerii lucrărilor/proiectelor de diplomă:

Grupa

Numărul de 
candidaţi admişi 

la susţinerea 
lucrărilor de 

diplomă

Numărul de 
candidaţi care 

au susţinut 
lucrările de 

diplomă

Inclusiv pe note:

10 9 8 7 6 5 <5

Tc-0114 28 28 0 1 7 9 6 5 0
Tc-0214 34 34 4 6 8 10 4 2 0
Tc-0314 34 34 0 5 6 11 4 8 0

total 96 96 4 12 21 30 14 15 0
Proiec tele de diplomă sunt constituite din ”Notă explicativă” şi prezentarea grafică 4-6

coli de desen (format A1) sau prezentare electronică, anexate la lucrarea scrisă, în 

dependenţă de subiectul lucrării.

La susţinerea proiectelor de diplomă majoritatea elevilor au demonstrat cunoştinţe 

teoretice şi practice în domeniul organizării reţelelor de telecomunicaţii pentru asigurarea 

calităţii servciilor multimedia, implementarea reţelelor VPN, IPTV, VOIP, GPON, FTTx, sisteme 

de alarmă, sisteme de urmărire la distanţă, îmbunătăţiri ale parametrilor de comunicaţie mobilă 

etc.

Rezultatele obţinute demonstrează că pregătirea teoretică şi practică a elevilor IP CEEE 

la specialitatea Telecomunicaţii este la un nivel bun, ceeea ce confirmă efecţiunea şi 

cunoştinţele colectivului de profesori ai catedrei în pregătirea şi educaţia specialiştilor în 

domeniul telecomunicaţiilor.

Pe parcursul susţinerii lucrării/proiectului de diplomă au fost demonstrate cunoştinţe 

teoretice şi abilităţi practice înalte la mai mulţi elevi, şi anume: Ceban Dan, Prisăcaru Anton, 

Palii Cornelia, Ştirbu Alexandru ş.a

în baza rezultatelor obţinute la susţierea proiectului de diplomă nota medie constituie

7,13 (şapte, 13) şi calitatea (note de 10,9 şi 8) este de 38,5%



CONCLUZII:

1. Nivelul la care se susţin lucrările/proiectele de diplomă indică faptul că Catedra 

Telecomunicaţii îşi onorează pe deplin funcţia de catedră de profil.

2. Se observcă accentul pe activitatea practică şi lucrul la proiecte individuale extraşcolare

3. în unele "Note explicative” şi partea grafică şa lucrările de diplomă au fost completate 

cu unele abateri de la cerinţele standardelor în vigoare.

4. S-a observat că mai mulţi elevi absolvenţi au prezentat interes pentru prestaţia în timpul 

susţinerii proiectului de diplomă

RECOMANDĂRI:

1. în procesul de elaborare a lucrărilor/proiectelor de diplomă să se respecte strict 

cerinţele standardelor în vigoare.

2. Diversificarea tematicii proiectelor de diplomă prin realizarea machetelor funcţionale

3. Orientarea tematicii proiectelor de diplomă către necesităţile unităţilor economiei 

naţionale şi internaţionale.

4. Se recomandă ca profesorii din cadrul catedrei să fie încadraţi în programe de ridicare a 

calificării în domeniul tehnologiilor de ultimă oră în segmentul de telecomunicaţii, cu 

aportul de ajustare a cursurilor pe care le predau elevilor.

5. în procesul de elaborare a lucrărilor/proiectelor de diplomă cît si cel de invaţamîn să fie 

adaugate discipline/ore practice pentru modelarea virtuala a reţelelor si transmiterea de 

date asa ca Packet Tracer etc.

Data 29.06.2018

Preşedinte 

Comisie de evaluare şi calificare



R A P O R T
al comisiei de examinare şi de calificare pentru susţinerea lucrărilor 

(proiectelor) de diplomă (specialitatea 2101 “Telecomunicaţii”) 

Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică

Şedinţele Comisiei de examinare şi de calificare: 

28.06.2018 

29.06.2018

1. Concluzii generale

1.1 Proiectele de diplomă elaborate de către elevii specialităţii Telecomunicaţii pot 

fi divizate în următoarele categorii:

-elaborarea schemelor electronice şi dispozitivelor electronice cu realizare practică,

-modernizarea schemelor electronice în scopul îmbunătăţirii parametrilor aparatelor şi 

dispozitivelor proiectate,

-proiectarea reţelelor telefonice.

1.2 Proiectele de diplomă au fost realizate în cadrul Centrului de Excelenţă în 

Energetică şi Electronică.

1.3 Au fost realizate 24 de machete ale dispozitivelor.

2. Analiza calitativă a notelor obţinute la susţinerea lucrărilor 
(proiectelor) de diplomă

Au fost admişi pentru susţinerea lucrării de diplomă 36 de elevi. Au susţinut lucrarea 

de diplomă 36 de elevi.

Notă 10 9 8 7 6 5
Susţinerea proiectului (lucrării) de diplomă 2 13 17 4 0 0



3. Registrul temelor lucrărilor (proiectelor) de diplomă (promoţia 2018, 

gr. TC-0141, TC-0142), conducătorii tehnici şi notele obţinute la susţinerea

lucrărilor (proiectelor) de diplomă 

______________________________ Grupa TC-0141
Numele elevului Tema proiectului de diplomă Conducător tehnic Nota

Bunduchi Ana Radioreceptor FM în bandă 87.5...108MHz Roşea M. 7
Calancea Renat Dispozitiv înregistrare şi redare voce cu ISD1820 Muntean M. 9

Chedric Dumitru Reconstrucţia secţiunii reţelei zonale Chişinău -  Anenii Noi în baza 
STFO

Tcaci N. 9

Ciobanu Daniel Telecomandă universală în baza Arduino Leahu Al. 8
Gladenchi Nina Radioreceptor FM în baza circuitului integrat KXA058 Roşea M. 8
Grosu Elisaveta Tester cablu de reţea în baza Arduino Leahu AL 9

Grozav Alina Implementarea tehnologiei Frame Relay în scopul organizării 
reţelei ARAX-Moldova

Roşea M. 9

Malenţa Valentin Ceas - termometru cu ATtiny 2313 Zvezdenco Gh 8
Melnic Adelina Comutator al liniilor telefonice Capbătut S. 9
Minciuc Ion Multimetru cu afişor NOKIA5110 Muntean M. 8
Mutelică Irina Sistem monitorizare acces încăperi prin reţeaua GSM Hâncu Gh. 10
Rusnac Cristina Receptor - emiţător semnal infraroşu Muntean M. 8
Sîrbu Ştefan Proiectarea reţelei de comunicaţii mobile UMTS în mun. Chişinău Tcaci N. 7

Şeighiţ Mihail Proiectarea reţelei telefonice a raionului Căuşeni utilizând 
tehnologia LTE

Roşea M. 10

Voitic Ana Tester IR pentru telecomenzi Zvezdenco Gh 9
Vrăbii Marina Generator 0,1 Hz-100kHz Hâncu Gh. 9
Zaiaţ Andrian Dispozitiv control acces cu PIC12F629 Hâncu Gh. 8
Sîrbu Ionel USB programator Roşea M. 9

Olaru Victoria Securizarea transmisiunii datelor la implementarea tehnologiei 
VPN în cadrul filialelor STARNET

Peca L. 9

Grupa TC-0142

Numele elevului Tema proiectului de diplomă Conducător tehnic Nota

Capiţa Nicoleta Programator pentru microcontrolere ATmega Pereman Al-dru 8
Caşciuc Miroslav Sistem de supraveghere cu Nokia 2110 Zvezdenco Gh 9
Cemenchi Vlad Releu de impuls digital cu numărător Johnson CD4017 Zvezdenco Gh 8
Chiriliuc Cristian Detector de apropiere cu ultrasunete Zvezdenco Gh 8
Ciobanu Mihail USB radioreceptor Pereman Al-dru 8
Fratea Vasile Voltmetru digital cu C520 Hâncu Gh. 7
Ghenciu Ian Modul de achiziţie WIFI pentru casa inteligentă Iaţco A. 7
Godoroja Gheorghe Vocafon cu XR2206 Zvezdenco Gh 8
Haret Mihaela Modul de comutaţie a sarcinilor prin WIFI cu ESP82.66 Iaţco A. 8
Iapără Estera USB audio DAC cu PCM2704 Iaţco A. 8
Musea Natalia Preamplificator cu corector de ton Ciurari M. 9
Oprea Marin Dispozitiv de ajustare a antenelor de recepţie Pereman Al-dru 8
Paladi Alina Proiectarea liniei de transmisiuni prin fibra optică în reţeaua GSM N. Tcaci 8
Romănescu Nicolae Achiziţia şi filtrarea datelor cu microcontroler ATMEGA 16 Ciurari M. 8
Russu Denis Radioreceptor FM cu TDA7088 Hâncu Gh. 9
Stratu Sergiu Dfspozitiv acţionare sarcini prin reţeaua GSM Hâncu Gh. 9
Zosim Diana Amplificator de putere cu TDA 7294 Ciurari M. 8



Organizarea

Susţinerea proiectelor de diplomă a fost organizată în conformitate cu prevederile 

regulamenului în vigoare.

Au fost prezente ordinele de desemnare a comisei de calificare, ordinele de aprobare a 

temelor proiectelor de diplomă, dosarele elevilor cu situaţia academică aprobate de către dnul 

Gh. Zvezdenco, director adjunct.

4. Concluzii şi recomandări referitor la susţinerea proiectelor 

(lucrărilor) de diplomă.
Rezultatele prezentării proiectelor, de diplomă au demonstrat un nivel bun de pregătire 

teoretică şi practică a  elevilor. Majoritatea din ei au prezentat răspunsuri bune şi foarte bune.

Au fost prezentate 36 proiecte de diplomă, dintre care 24 cu realizare practică a 

machetei dispozitivului.

Volumul notei explicative, calitatea oformării proiectelor de diplomă corespund 

cerinţelor regulamentului. Toate proiectele de diplomă au obţinut aprecieri destul de înalte a 

conducătorilor tehnici.

Concomitent cu aceasta comisia recomandă următoarele:

1. Introducerea, ca parte componentă a notei explicative, trebuie să fie mai 

concretă şi să reflecte în linii generale conţinutul proiectului de diplomă.

2. în capitolul general se cere o analiză a schemelor similare (analogice) cu

argumentarea schemei alese pentru proiectare.

3. Concluziile în rezultatul proiectării trebuie să fie concrete, să includă aportul

personal în realizarea proiectului şi neajunsurile lucrării, pentru a putea fi îmbunătăţite în

viitor.

Preşedintele Comisiei de Stat

Şef catedră

Meriacri Victoria, 

Inginer în telecomunicaţii, 

Coordonator lucru cu ingineri şi dispoziţii

SA ’’Moldtelecom”

M. Muntean



I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică

R A P O R T
al comisiei de stat pentru susţinerea proiectelor de diplomă 

(specialitatea „Sisteme radioelectronice” cod 2102)

Şedinţele Comisiei pentru examenul de calificare/susţinerea proiectului de 

diplomă.

28.06.2018 - susţinerea proiectelor de diplomă gr. SE-0141

29.06.2018 - susţinerea proiectelor de diplomă gr. SE-0142

1. Concluzii generale

1.1 Proiectelede diplomă elaborate de către elevii grupelor SE-0141, SE-0142 pot fi 
divizate în următoarele categorii:
- elaborarea schemelor electronice şi dispozitivelor electronice cu realizare practică;
- modernizarea schemelor electronice în scopul îmbunătăţirii parametrilor aparatelor şi 

dispozitivelor proiectate;
- studierea circuitelor electronice deja elaborate şi realizarea practică a machetelor.

1.2 Proiectele de diplomă au fost realizate în cadrul:
- I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică

Viitori tehnicieni au dat dovadă de o pregătire bună în domeniul dat, dar au fost şi
proiecte care au impresionat foarte mult, fiindcă elevii au depus efort şi au elaborat
dispozitive interesante, în număr de 12, de către următorii absolvenţi:

GUŞAN Vasile; HARUŢA Mihail; RAILEANU Grigore; ROTARI Mihail; ULINICI 
Nicolai; ODAINIC Maxim; GOSPODINOV Ion; GADARENCO Ion; UNGUREANU Petru; 
IACOVLEV Laurenţia; ŞATRAVCA Vasile; STOLERI Dumitru.

Viitorul Republicii Moldova este în mâinile Tehnicienilor şi Inginerilor!

2. Analiza calitativă a notelor obţinute la susţinerea proiectelor de diplomă, gr. 

SE-0141, SE-0142

Notă 10 9 8 7 6 5 n/n
Numărul de persoane Susţinerea proiectelor de diplomă I 3 7 7 0 0 0

fer. SE-0141)
Numărul de persoane Susţinerea proiectelor de diplomă 5 2 5 4 0 0 0

fer. SE-0142)

Au fost admiş pentru susţinerea lucrării de diplomă 34 elevi. Au susţinut lucrarea de 
diplomă 34 elevi.



3. Registrul temelor proiectelor de diplomă al promoţiei anului 2018, gr. SE- 

0141, SE-0142 conducătorii tehnici şi notele obţinute la susţinerea proiectelor de 

diplomă.

Numele elevului Tema proiectului de diplomă Conducător
tehnic Nota

SE-0141
Botnari Vladimir Sursă de alimentare stabilizată 0...60V, 5A Litvin Nicolae 7 (şapte)
Galus Dan Automat de conectare a iluminării cu senzor pirotehnic şi 

fotorezistor
Grigoraş Aliona 7 (şapte)

Gandrabura Marin Detector de mişcare LXD-1 Grigoraş Aliona 7 (şapte)
Garaz Cristian-Silvestru Sursă de alimentare stabilizată 0.. .24V, 3A Ţaranovici Constantin 8 (opt)
Guşan Vasile Tonometru cu microcontroler PIC Pereman Alexandru 8 (opt)
Guţu Andrei Redresor comandat cu tiristoare Ţaranovici Constantin 8 (opt)
Haruţa Mihail Generator de zgomot cu registru de deplasare CD 4093 Ţaranovici Constantin 7 (şapte)
Iurcu Irina Senzor electronic de gaz în baza AF-50 Grigoraş Aliona 9 (nouă)
Lebădă Pavel Ceas electronic cu circuite integrate din seria K176 Vlas Lorina 9 (nouă)
Malai Adrian Ceas electronic cu deşteptător Ţaranovici Constantin n/p
Palamaru Alexei Sursă de alimentare pentru laborator Litvin Nicolae 8 (opt)
Raileanu Grigore încărcător pentru acumulatoare NiCd Pereman Alexandru 7 (şapte)
Rotari Mihail Releu monitorizare a tensiunii Grigoraş Aliona 10 (zece)
Rusnac Iulian întrerupător acustic cu microcontroler Grigoraş Aliona 7 (şapte)
Rusu Dumitru Senzor de mişcare cu TLC555 Şeremet Emil 7 (şapte)
Ţurcan Mihai Emiţător FM la frecvenţa 87,9-88,9MHz Şeremet Emil 9 (nouă)
Ţurcanu Daniel Tahometru-voltmetru digital pentru automobile Şeremet Emil 8 (opt)
Ulinici Nicolai Amplificator pentru chitară Pereman Alexandru 8 (opt)
Ursatîi Pavel încărcător pentru acumulatoare AAA Vlas Lorina 8 (opt)

SE-0142
Cebotari Marin Amplificator pentru căşti în baza LM368 Seremet Emil 8 (opt)
Cristea Mihail Light timer automat de scară Grigora? Aliona 9 (nouă)
Eremenco Cristian Tester pentru acumulator 12V Seremet Emil 8 (opt)
Gadarenco Ion Selector de monede cu Arduino Grigora§ Aliona 10 (zece)
Ghimp Adrian Termometru universal cu ATtiny2313 Postolachi Victor 8 (opt)
Gospodinov Ion Sistem de monitorizare a radiaţiilor gamma Seremet Emil 10 (zece)
Iacovlev Laurenţia Tester rezonator cuarţ, frecvenţmetru lHz...50MHz Postolachi Victor 10 (zece)
Marchitan Gheorghe Dispozitiv de dirijare a ventilatorului Seremet Emil 7 (şapte)
Odainic Maxim Generator de semnale în baza TS31002 Grigora? Aliona 10(zece)
Rudenco Alexandru Amplificator audio stereo cu TDA7377 Calmi§ Tudor 7 (şapte)
Rusu Mihail Automat de dirijare cu iluminarea Grigora? Aliona 8 (°£î)
Şatravca Vasile Radioreceptor cu amplificare directă CapbStut Sergiu 8 (opt)
Şestacov Alexandru Convertor de tensiune cu stabilizator la ieşire cu CI K561TM2 Seremet Emil 7 (şapte)
Stoleri Dumitru Barieră optică cu IR Zvezdenco Gheorghii 7 (şapte)
Ţaran Victor Ceas electronic în baza K176HE18 Seremet Emil 9 (nouă)
Ungureanu Petru Timer pentru acvariu Capbatut Sergiu 10 (zece)

4. Organizarea

Susţinerea proiectelor de diplomă au fost organizată la nivel.

Au fost prezente ordinele de desemnare a comisei de calificare, ordinele de aprobare a temelor 

proiectelor de diplomă, dosarele elevilor cu situaţia academică aprobate de către d-nul Gh. Zvezdenco, 

director adjunct pentru instruire.

La dispoziţia elevilor au fost puse materiale didactice. Absolvenţii au avut posibilitate să

demonstreze funcţionarea machetelor proiectate.



5. Concluzii şi recom andări referitor la susţinerea proiectelor de diplomă

Rezultatele prezentării proiectelor de diplomă au demonstrat un nivel bun de pregătire teoretică şi 

practică a elevilor. Majoritatea absolvenţilor (14 din 20) au realizat machetele dispozitivelor proiectate.

Volumul notei explicative, calitatea oformării proiectelor de diplomă corespund cerinţelor 

regulamentului în vigoare.

Concomitent cu aceasta comisia recomandă următoarele:

1. Introducerea, ca parte componentă a notei explicative, trebuie să fie mai concretă şi să reflecte 

în linii generale conţinutul proiectului de diplomă.

2. în capitolul general se cere o analiză mai concretă a circuitelor analogice şi o argumentare 

mai detaliată a schemei alese pentru proiectare.

3. A-obţine un procent mai mare a funcţionalităţii dispozitivelor realizate practic.

Preşedintele comisiei de stati de stat Sveatoslav POSTORONCĂ, secretar ştiinţific, 
Institutul de Energetică

Şef catedră Elec Emil ŞEREMET, profesor discipline de specialitate, 
grad didactic II



RAPORTUL
Preşedintelui

9

Comisiei de Examinare si
9

Calificare

CHIŞINĂU, 2018



FRANŢUZ Elena, şef oficiu poştal 2071, or. Chişinău; 

Secretarul comisiei: MORUZ Ana, profesor discipline de specialitate.

Examen II: Economia ramurii; Contabilitate; Finanţe şi audut.

Preşedinte'. RUDEANU Taia, director al Centrului de Prelucrare şi

Transportare a Poştei, Î.S. Poşta Moldovei;

Vice-vresedinte\ VRINCEANU Vasile, director I.P. CEEE, profesor
Control vamal al producţiei, grad didactic superior;

Membrii comisiei-. BODEAN Rodica, profesor discipline economice, grad
didactic superior;

FRANŢUZ Elena, şef oficiu poştal 2071, or, Chişinău;

Secretarul comisiei:GORE  Lilia, şef catedră Comunicaţii, profesor

discipline de specialitate, grad didactic doi.

Comisia a activat conform graficului aprobat:

Examenul I - 25.06.2018;

Examenul II - 28. 06.18.

Locul desfăşurării -  aud. 21 IA.

Comisia pentru susţinerea examenelor de calificare a fost dotată cu setul 

necesar de documente: ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii si Cercetării al RM
9 ~  9

nr.850 din 05.06.18 Cu privire la aprobarea Comisiilor pentru susţinerea 

examenelor de calificare şi/sau susţinerea lucrării de diplomă în instituţiile de 

învăţământ profesional tehnic, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

examenelor de calificare şi/sau susţinerea lucrării (proiectului) de diplomă în 

instituţiile de învăţământ mediu de specialitate; ordinul 01-22/248-E din

25.06.2018 cu privire la Admiterea la susţinerea probelor de absolvire a elevilor 

care au îndeplinit planul de studii; planul de învăţământ Nr. 22/SC din 03.09.2014; 

programele analitice; biletele de examinare în două variante.



Comisiei de Examinare şi calificare

Specialitatea 2106 Comunicaţii poştale

Preşedinte -  Rudeanu Taia, Director Centrul de Prelucrare şi

Transportare a Poştei, Î.S. Poşta Moldovei 

RAPORT

privind organizarea şi desfăşurarea susţinerii examenelor de absolvire, 

specialitatea 2106 Comunicaţii Poştale, Centrul de Excelenţă în Energetică şi

Electronică, anul de absolvire 2018.

în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenelor 

de absolvire sau de susţinere a lucrării (proiectului) de diplomă în instituţiile de 

învăţământ mediu de specialitate, aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului 

Educaţiei Nr. 2.1 din 10.03.2005 art. 3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.6; şi 3.7, Ordinul MECC 

nr.850 din 05.06.18 cu privire la orarul şi componenţa Comisiilor de examinare şi 

calificare la examenele de absolvire în Centrul de Excelenţă în Energetică şi 

Electronică pentru anul de studii 2017-2018 şi conform ordinului directorului 

Centrului de Excelenţă în Energetică şi Electronică nr. 01-31M/55 din 29 05 2018 

cu privire la Componenţa Comisiilor de examinare şi calificare pentru 

specialităţile cu programe de formare profesională tehnică a fost instituită 

Comisia de Examinare şi Calificare pentru susţinerea examenelor de absolvire în 

grupa CP-0114 în următoarea componenţă:

Examen I: Tehnologii poştale; Automatizarea proceselor de producţie în 

comunicaţii poştale; Organizarea şi exploatarea comunicaţilor poştale.

Preşedinte'. RUDEANU Taia, director al Centrului de Prelucrare şi

Transportare a Poştei, Î.S. Poşta Moldovei,

Vice-nresedinte: GORE Lilia, şef catedră Comunicaţii, profesor discipline
de specialitate, grad didactic doi;

Membrii comisiei: CHIRIAC Stelian, profesor discipline de specialitate,
grad didactic superior;
M ORUZ Ana, profesor discipline de specialitate;



Planul de învăţământ, la specialitatea 2106 Comunicaţii Poştale, aprobat în 

anul 2014, cuprinde următoarele forme de finalizare a studiilor:

- Varianta A: examen complex de absolvire (Examen 1, Examen 2);

- Varianta B: Susinerea lucrării/proiectului de diplomă.

Pentru susinerea lucrării/proiectului de diplomă nu au fost depuse nici o 

cerere din partea elevilor gr. CP - 0114

Conform ordinului de admitere a elevilor grupei CP -  0114, pentru susţinerea 

probelor de absolvire 2017-2018, aprobat de Directorul Centrului de Excelenţă în 

Energetică şi Electronică, în baza realizării integrale a planului de învăţământ la 

specialitatea 2106 Comunicaţii Poştale au fost admişi 20 de elevi care au 

demonstrat, în fond cunoştinţe bune la toate disciplinele. Lipse şi note insuficiente 

la examene n-au fost.

La examenele de absolvire complexe:

Examen I -  la disciplinele: : Tehnologii poştale; Automatizarea proceselor de 

producţie în comunicaţii poştale; Organizarea şi exploatarea comunicaţilor 

poştale biletele de examinare au fost structurate din trei întrebări teoretice şi una 

practic-aplicativă;

Examen II -  la disciplinele: Economia ramurii; Contabilitate; Finanţe şi 
audit, - în biletele de examinare au fost incluse o întrebare teoretică şi două practic- 
aplicative.

în procesul examinării atât la subiectele teoretice cât şi practic-aplicative, 

absolvenţii erau chestionaţi suplimentar pentru a determina temeinicia 

cunoştinţelor la disciplinele respective.

Rezultatele susţinerii examenelor de absolvire a elevilor care au lucrat 

sistematic, sârguincios, demonstrând capacităţi demne unui tânăr specialist în 

domeniul sunt prezentate în tabelul de mai jos.



Sub aspectul organizării examenele sau desfăşurat corect, în deplin acord cu 
cerinţele de rigoare.

Datele din tabel demonstrează că pregătirea teoretică şi practică a elevilor 
Centrului de Excelenţă în Energetică şi Electronică la specialitatea 2106 
Comunicaţii Poştale este bună, ceea ce confirmă şi cunoştinţele colectivului de 
profesori ai catedrei Comunicaţii în pregătirea şi educaţia specialiştilor în domeniul 
Comunicaţiilor Poştale, care sunt solicitaţi pe piaţa muncii în ramura respectivă.

în cadrul susţinerii examenelor de absolvire au fost demonstrate cunoştinţe 
bune şi foarte bune de următorii elevi: Comerzan Zinaida, Morari Mihaela, 
Ciobanu Daniela, Cojocaru Elena, Josu Angela.

Concluzii:

Administraţia I.P. CEEE şi catedra Comunicaţii au asigurat îndeplinirea 
tuturor condiţiilor necesare ca activitatea Comisiei pentru susţinerea examenelor de 
calificare să deruleze în strictă conformitate cu Regulamentul de organizare şi 
desfăşurare a examenului de absolvire a I.P. CEEE. De menţionat nivelul înalt de 
pregătire fundamentală şi aplicativă a majorităţii absolvenţilor.

Nivelul pregătirii teoretice şi practice la specialitatea 2106 Comunicaţii 
Poştale în Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică corespunde cerinţelor 
pieţii muncii.

Preşedintele Comisiei de Examinare şi Calificare

de Prelucrare şi Transportare a Poştei, Î.S. ’’Poşta Moldovei” 

Rudeanu Taia

m
m



I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică

R A P O R T
al comisiei de stat pentru susţinerea proiectelor de diplomă 

(specialitatea „Aparate radioelectronice de uz casnic” cod 2107)

Şedinţele Comisiei pemtru examenu de calificare/susţinerea proiectului de 

diplomă

26.06.2018 - susţinerea proiectelor de diplomă gr. AE-0141

27.06.2018 - susţinerea proiectelor de diplomă gr. AE-0142

1. Concluzii generale

1.1 Proiectele de diplomă elaborate de către elevii grupelor AE-0141, AE-0142 pot 

fi divizate în următoarele categorii:

- elaborarea schemelor electronice şi dispozitivelor electronice cu realizare practică;

- modernizarea schemelor electronice în scopul îmbunătăţirii parametrilor aparatelor şi 

dispozitivelor proiectate;

- studierea circuitelor electronice deja elaborate şi realizarea practică a machetelor.

1.2 Proiectele de diplomă au fost realizate în cadrul:

- I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică

Viitori tehnicieni au dat dovadă de o pregătire bună în domeniul dat, dar au fost şi 

proiecte care au impresionat foarte mult, fiindcă elevii au depus efort şi au elaborat 

dispozitive interesante, în număr de 13, de către următorii absolvenţi:

COADĂ Cristi; COVALENCO Dumitru; DUCA Efim; MALCOCI Artur; POPOVICI 

Nicolae; ŢÎCĂU Gheorghe; CUZNEŢOV Vasili; FUS Eugeniu; GRAJDIAN Mihail; 

PEREPELIŢA Vasile; PLATON Denis; PÎRŢIN Vitalie; PUŞCAŞ Oleg.

Viitorul Republicii Moldova este în mâinile Tehnicienilor şi Inginerilor!

2. Analiza calitativă a notelor obţinute Ia susţinerea proiectelor de diplomă

Notă 10 9 8 7 6 5 n/p
Numărul de 
persoane

Susţinerea proiectelor de 
diplomă (gr. AE-0141)

5 6 3 3 0 0 0

Numărul de 
persoane

Susţinerea proiectelor de 
diplomă (gr. AE-0142)

7 1 7 6 2 0 0



/ fost admişi pentru susţinerea lucrării de diplomă 40 elevi. Au susţinut lucrarea de 
îplomă 40 elevi.

3. Registrul temelor proiectelor de diplomă al promoţiei anului 2018, gr. AE- 

0141, AE-0142 conducătorii tehnici şi notele obţinute la susţinerea proiectelor de 

diplomă.

Numele elevului Tema proiectului de diplomă
...

Conducător
tehnic

. .. 

Nota

AE-0141
A n ghel  Maria Emiţător-receptor FM Peca Ludmila 9 (nouă)
Batîr N icu Generator pentru testarea aparatajului audio R oşea  Maria 7 (şapte)
Coadă Cristi Releu e lectron ic  cu fotorezistor O s ip o v  Pavel 1 0 (zece )
C e s le t  Maria C eas e lectron ic  cu P IC 1 6 F 6 2 8 A Peca Ludmila 9 (nouă)
C o v a len co  Dumitru * Driver pentru sem nalul  ST O P  la atitomobil O s ip o v  Pavel 10 (zece )
Cuşnir Danu A m p lif ica tor  de putere R oşea  Maria 8 (opt)
D uca  Efim Întrerupător cu traductor Hali O s ip o v  Pavel 10 (zece )
Efrem ov Ion Indicator de nivel  a sunetului în baza L M 324 Roşea Maria 8 (o p t ) .
Florea Daniel Măsurător LC Peca Ludmila 7 (şapte)
Ivanuţa Constantin R egulator faz ic  al puterii cu K P 1 1 8 2 П М 1 P O s ip o v  Pavel 9 (nouă)
M alcoci  Artur V U  - metru cu L M 3 9 1 4 Vlas Lorina 9 (nouă)
Popovici  N ico lae Driver pentru motorul pas cu pas O s ip o v  Pavel 1 0 (zece)
Prozorovschi Sergiu Redresor com andat cu protecţie  la scurtcircuit Peca Ludmila 9 (nouă)
Rotari Cristian Ceas-term om etru  e lectronic R osea Maria 7 (şapte)
Suru Oxana Barometru cu m icrocontroler  A V R Muntean Mihail 9 (nouă)
Suturin Vlad Voltm etru diuital în baza P IC 16F 676 R oşea Maria 8 (opt)
Ţîcău Gheorghe Sursă de  alimentare cu termoreaulator O s ip o v  Pavel 1 0 ( zec e )

AE-0142
Bulgaru Andrei Ц и ф р о в о й  т ер м о м е т р  на м икроконтроллере A tm ega Sisian Petru 8 (opt)
C îssa  lurii М о ду л и  для от о б р а ж ен и я  сим волов  0-9 Chiriac Dumitru 7 (şapte)
Condriuc Ruslan У с тр о й ств о  для изм ерения частоты кварцевых р езон атор ов Chiriac Dumitru 7 (şapte)
C u zn eţov  Vasili  , У с тр о й ств о  для управления шаговым двигателем Leahu Alexandru 1 0 (z ec e )
Delis to ian Maxim Э л ек т р о н н о е  у п р ав л ение  м еханическим и замками Litvin N ico lae 8 (opt)
D o lg o p o lo v  Ivan У стр о й ств о  для управления ж алю зи на м икроконтрол лере Chiriac Dumitru 7 (şapte)
Elisov  Dmitrii У с тр о й ств о  для изм ерения частоты Litvin N ic o la e 9 (nouă)
Furtună Petru И зм ерительная приставка для см артф она Leahu Alexandru 8 (opt)
Fus Eugeniu Ц иф ровы е электрон ны е часы на м икроконтроллере  

АТ89.С205  1
Postolachi Victor 1 0 ( zec e )  |

Grajdian Mihail У сил и тел ь  класса А В  на о с н о в е  транзисторов Postolachi Victor 10 (zece)
Havronici Nicolai Р ем он т  и регулировка развёрток т елевизора S O N Y Litvin N ico la e 6 (şase)
M itcov  Victor Д в ухк анальны й у сил и тел ь  на осн ов е  T D A 2 0 3 0 A C a lm is  Tudor 6 (şase)  i
Muntean Vladimir У сил и тел ь  м о щ н о сти  - 2 0 В  г Postolachi Victor 8 (opt)
Nita Alexandr Ц иф ровой  а м п ер м етр  на о сн о в е  A R D U I N O Leahu Alexandru 8 (opt)
Perepeliţa Vasile М еталлоискатель П ират на м и к ро сх ем е  К 1 5 7 У Д 2 Postolachi Victor 1 0 (z ec e )
Pîrtin Vitalie И ндикатор отклонения сет ев о г о  напряжения Capbătut Sergiu 1 0 (zece )

Platon Denis Т е р м о м ет р  на м икроконтрол лере  P IC 16F 630 O sip o v  Pavel 1 0 (z e c e )  I

Puşcaş O leg Реле контроля напряжения Capbătut Sergiu 1 0 (zece)

Roşu Victor Ц и ф ров ой  ваттметр на о с н о в е  R N 8 2 0 8 G C a lm îş  Tudor 7 (şapte)

Ş e v c e n c o  Daniel П рогр ам м атор  для микроконтрол леров и микросхем  
E E PR O M  сер ий  24 на о с н о в е  PIC 1 8 1 2 5 5 0

C a lm is  Tudor 8 (opt)

Toporeţ Vladislav И нвертор напряж ения на м и к ро сх ем е  11 .494 Litvin N ico la e 8 (opt)

Ungureanu Nichita К ухонн ы й тайм ер на микроконтрол лере AT tiny23  13 Chiriac Dumitru 7 (şapte)

Unsureanu Tim ofei ПарКтроник на A R D U I N O Chiriac Dumitru 7 (şapte)



4. Organizarea

Susţinerea proiectelor de diplomă au fost organizate la nivel.

Au fost prezente ordinele de desemnare a comisei de calificare, ordinele de aprobare a temelor

proiectelor de diplomă, dosarele elevilor cu situaţia academică aprobată de către d-nul Gh. Zvezdenco,

director adjunct pentru instruire.

La dispoziţia elevilor au fost puse materiale didactice. Studenţii au avut posibilitate să demonstreze

funcţionarea machetelor proiectate^

5. Concluzii şi recomandări referitor la susţinerea proiectelor de diplomă

Rezultatele prezentării proiectelor de diplomă au demonstrat un nivel bun de pregătire teoretică, 

practică a elevilor. Majoritatea din ei au prezentat răspunsuri bune, s-au descurcat cu succes în schemele 

electrice principiale.

Au fost prezentate 40 proiecte de diplomă, dintre care 13 cu realizare practică a dispozitivului 

funcţionabil, 12 proiecte de diplomă s-au apreciat cu nota 10.

Volumul notei explicative, calitatea oformării proiectelor de diplomă corespund cerinţelor 

regulamentului în vigoare.

Concomitent cu aceasta comisia recomandă următoarele:

1. Introducerea, ca parte componentă a notei explicative, trebuie să fie mai concretă şi să reflecte 

în linii generale conţinutul proiectului de diplomă.

ly  2. Cele mai practice şi interesante proiecte să fie propuse la examinare la Academia de Ştiinţe a 

Moldovei.

Preşedintele comisiei de stat Vladimir ANISIMOV, doctor în ştiinţe tehnice 
şef laborator, Institutul de Energetică

Şef catedră CEEE inil_ŞEREMET, profesor discipline de specialitate, 
grad didactic II



I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică

R A P O R T
al comisiei de evaluare şi calificare pentru susţinerea proiectelor de 

diplomă

(specialitatea Calculatoare, cod 61110 şi Calculatoare, cod 2151) 

Şedinţele Comisiei de evaluare şi calificare s-au desfăşurat la:

26.06.2018 

- 27.06.2018 

28.06. 2018

1. Concluzii generale

1.1 Proiectele de diplomă elaborate de către studenţii specialităţii 

Calculatoare pot fi divizate în următoarele categorii:

- elaborarea schemelor şi dispozitivelor electronice cu realizare practică,

- modernizarea schemelor electronice în scopul îmbunătăţirii parametrilor

aparatelor şi dispozitivelor proiectate,

- studierea circuitelor electronice deja elaborate şi realizarea practică a 

machetelor,

- proiectarea şi realizarea sistemelor informaţionale,

- proiectarea şi realizarea bazelor de date.

1.2 Proiectele de diplomă au fost realizate în cadrul:

- T&T EMPRIO GROOP SRL;

- Centul de Excelenţă în Energetică şi Electronică.

1.3 Au fost realizate 27 de machete ale dispozitivelor.

1.4 Au fost realizate 25 proiecte soft (aplicaţii - 6, pagini WEB - 19)

2. Analiza calitativă a notelor obţinute la susţinerea proiectelor de

diplomă-

Au fost admişi pentru susţinerea lucrării de diplomă 52 de elevi. Au susţinut 

lucrarea de diplomă 52 de elevi.

1



¥/
Notă 10 9 8 7 6 5 n/p

Susţinerea proiectelor de 
diplomă

7 8 15 15 5 2 “

3. Registrul temelor proiectelor de diplomă al promoţiei anului 2018, gr. 

C-0116L, C-0141, C-0142, conducătorii tehnici şi notele obţinute la susţinerea 

proiectelor de diplomă:

Calculatoare, grupa C-0116L

№
d/o

Numele, 
prenumele elevului Tema lucrării de diplomă Conducător

tehnic
Nota

1 Antohi Sergiu Creare site utilizând editorul 
DreamWeaver Sineavschi L. 7

2 Bodarev Iacob
Portal de promovare a cursurilor online 
pentru programare WEB utilizând 
HTML5

Iaţco A. 6

3 Bubulici Cristin Platformă de promovare a instituţiilor de 
învăţământ superior din Moldova Iaţco A. 7

4 Ciobanu Marin Elaborare site pentru firma turistică Sineavschi L. 7

5 Chivniuc Alexandru Dispozitiv testare capacitate 
acumulatoare cu ARDUINO UNO Muntean M. 10

6 Condratenco
Alexandru

Crearea site-ului “Taxi Criuleni” Enache N. 8

7 Gori Aliona Termometru cu afişare pe LED-uri Patraş G. 8

8 Lesnic Vladimir Dispozitiv restabilire biţi de configurare a 
microcontrolerelor AVR Muntean M. 9

9 Marteniuc Mihail Tutorial a limbajului C/C++. Aplicaţie 
WEB Sineavschi L. 7

10 Mîndrescu Pavel încărcător -  tester pentru acumulatoare 
GSM

Iaţco A. 8

11 Toderiţa Leonid Proiectarea şi realizarea paginii WEB 
„Doc Serce”

Enache N. 8

12 Vartic Dinu Crearea unei biblioteci online utilizând 
HTML şi CSS

Enache N. 7

13 Verdeş Constantin Timer pentru şah cu microcontroler AVR Chiriac D. 6

Calculatoare, grupa C-0141

№
d/o

Numele, 
prenumele elevului Tema lucrării de diplomă Conducător

tehnic
Nota

1 Bodiu Ion
Arta fotografică. Aplicaţii WEB cu 
HTML şi CSS

Sineavschi L. 8

2 Bondarenco Maxim Realizarea unui joc de calculator Sineavschi L. 8

3 Bradu Eugenia
Comutator IR pentru iluminatul casnic cu 
PIC10F202

Ciurari M. 10

4 Butnaru Sergiu
Crearea portarului informativ ’’Auto 
news”

Hâncu Gh. 8

2



5 Cemîh Veaceslav Semafor cu microcontroler PIC12F629 Patraş G. 7

6 Chitorog Constantin E-magazin utilizând 
HTML+CSS+Python

Sineavschi L. 10

7 Florea Cătălin Adaptor sistem de pliere a oglinzilor la 
autoturism

Ciurari M. 9

8 Gherasimov Mihail

Utilizarea protocolului RDP pentru 
asigurarea mobilităţii accesului la 
resursele de date a companiei T&T 
EMPRIO GRUP SRL

Calmîş T.

7

9 Gomoja Ion Elaborarea site-ului ’’Bronarea şi 
procurarea biletelor la gară”

Enache N. 8

10 Gonţa Eduard Proiect WEB în HTML Sineavschi L. 6

11 Grati Sergiu Dispozitiv măsurare nivel CO2 cu 
ATMEGA8

Muntean M. 10

12 *Leorda Victor Staţie digitală pentru lipit cu ATMEGA8 Muntean M. 8

13 Luca Vasile
Dispozitiv măsurare parametrii ESR şi 
LCF ai condensatorului cu 
microcontroler PIC

Muntean M.
9

14 Melega Gheorghe Staţie meteo digitală cu microcontroler 
AVR

Muntean M. 9

15 Pistol Vasile încărcător liniar pentru acumulator 12V Şişian P. 7

16 Sîrghii Vădim Dezvoltarea aplicaţiilor WEB folosind 
HTML şi CSS

Sineavschi L. 8

17 Ţurcanu Nina Dispozitiv formare apel telefonic 
compatibil cu NOKIA3310/3410

Ciurari M. 10

18 Vioară Bogdan Termometru-higrometru cu indicator 
LCD FHILIPS PCD8544

Ciurari M. 8

Calculatoare, grupa С -  0142

№
d/o

Numele,
prenumele elevului

Tema lucrării de diplomă Conducător
tehnic

Nota

1 Babciuc Ivan Создание и управление ИС MSACCES 
„FitnessClub”

Şişian P. 7

2 Bruma Victor Приложение для анализа текстовых 
файлов

Enache N. 9

3 Capestru Stanislav Utilitar soft: Asamblarea unui PC 
Desctop

Şişian P. 7

4 Cara Artiom Создание сайта „GSM service” Enache N. 9
5 Cara Evgheni Устройство управления 

водопроводным краном на Ардуино
Leahu Al-dru 9

6 Car aman Ivan Цифровой кодовый замок Patraş G. 7
7

Costov Alexandr
Разработка устройства с типом 
«Бегущие огни с плавным зажиганием 
на 8 каналов»

Şişian P.
8

8 Cuijuclu Grigori
*

Наручные часы на микроконтроллере 
ATmega328

Leahu Al-dru 7

9 Chiroglu Artur USB осциллограф на ATtiny45 Şişian P. 7
10 Ialovciuc Denis

Автомобильный 2-х канальный 
термометр на PIC16F628A

Ciurari M. 7

11 Liscenco Anastasia Светодиодные часы на платформе Zvezdenco Gh. 10

з



/
Arduino - Uno

12 Marfoi Margarita
Программа для проверки уязвимости 
на наличия переполнения буфера

Leahu Al-dru 5

13 Moro§an Maxim
Часы -  цилиндр с оригинальным 
дизайнам

Leahu Al-dru 9

14 Pivnenco Iurii Создание информационного портала 
“о кофе”

Enache N. 8

15 Popov Stanislav Создание сайта группы “Freedom 
Breath Band”

Enache N. 6

16 Saharov Dmitrii Разработка программы для 
стеганографии в Delphi

Şişian P. 6

17
§ahurin Vladislav

Разработка модели управления 
транспортным средством на ОС 
Android

Sineavschi L.
5

18 Stratulat Alexei Многоканальный USB-термометр Ciurari M. 7
19 Talma|chi Nicolae Разработка сайта портфолио используя 

платформу Wfolio
Häncu Gh. 8

20 Tofan Dumitru Разработка сайта кафедры 
„Calculatoare”

Enache N. 10

21 Tulu§ Robert Создание сайта - визитки “ArtDesign” Şişian P. 8

4. Organizarea

Susţinerea proiectelor de diplomă a fost organizată în corespundere cu 

prevederile regulamentului în vigoare.

Au fost prezente ordinele de desemnare a comisei de calificare, ordinele de 

aprobare a temelor proiectelor de diplomă, dosarele studenţilor cu situaţia 

academică, aprobată de către directorul adjunct instruire.

La dispoziţia elevilor au fost puse materiale didactice (planşe, panouri, 

calculatoare, etc.). Elevii au avut posibilitate să demonstreze funcţionarea 

machetelor asamblate cât şi a aplicaţiilor soft realizate.

5. Concluzii şi recomandări referitor la susţinerea proiectelor de 

diplomă

Rezultatele prezentării proiectelor de diplomă au demonstrat un nivel bun de 

pregătire teoretică şi practica a elevilor. Majoritatea din ei au prezentat răspunsuri 

bune şi foarte bune.

Au fost prezentate 52 proiecte de diplomă, dintre care 27 cu realizare practică 

a machetei dispozitivului şi 25 proiecte soft (aplicaţii - 6, pagini WEB -  19). Şapte 

proiecte de diplomă au fost apreciate cu nota 10.
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Volumul notei explicative, calitatea perfectării proiectelor de diplomă 

corespund cerinţelor regulamentului în vigoare. Toate proiectele de diplomă au 

obţinut aprecieri destul de înalte a conducătorilor tehnici.

Concomitent cu aceasta comisia recomandă următoarele:

1. Introducerea, ca parte componentă a notei explicative, trebuie să fie mai 

concretă şi să reflecte în linii generale conţinutul proiectului de diplomă.

2. Concluziile în rezultatul proiectării trebuie să fie concrete, să includă 

aportul personal în realizarea proiectului şi neajunsurile lucrării, pentru a fi putea 

îmbunătăţite în viitor.
*

Preşedintele comisiei - f ? '  Tabuci Victor

inginer licenţiat,

Şef catedră Calculatoare, CEEE

director VIC-COMENFO SRL.

M. Muntean
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RAPORT
privind activitatea Comisiei de Examinare şi Calificare a absolvenţilor programului 

de formare profesională 2153-Automatică şi Informatică,
I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică, promoţia anului 2018

Comisia de Examinare şi Calificare a activat în următoarea componenţă:
Secrieru Nicolae - dr., conf. univ., Centrul Tehnologii Spaţiale, UTM - preşedintele 

comisiei;
Ceauş Veaceslav - director adjunct instruire practică, I.P. C.E.E.E. - vicepreşedintele 

comisiei;
Grădijtaru Adrian -  profesor disciplini de specialitate, I.P. C.E.E.E. - membru comisie;
Podubnîi Marin - Şef serviciului e-Transformare din cadrul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi 

pentru Agricultură - membru comisie;
Litvin Nicolae - profesor discipline de specialitate, I.P. C.E.E.E. - secretar comisie.

Conform ordinelor nr. 01-22/251-E şi 01-22/252-E din 25 iunie 2018 la susţinerea 
proiectului de diplomă au fost admişi 41 elevi din grupele AI-0114 şi AI-0214 şi unu elev din anii 
de studii 2013 - 2017. S-au prezentat la susţinere şi au susţinut cu succes proiectul de diplomă 42 
elevi.

Comisia pentru susţinerea proiectelor de diplomă a petrecut două şedinţe - pe 26 iunie 2018 
şi 01 iulie 2018. Susţinerea proiectului de diplomă s-a efectuat conform orarului stabilit şi aprobat 
de către directorul I.P. C.E.E.E.

Proiectele de diplomă sunt constituite din „Nota explicativă" şi 6 coli cu desene sau 4 coli 
cu desene în cazul prezentării unei machete funcţionale. Tematicile tezelor de diplomă sunt actuale 
şi corespund cerinţelor pentru profilul specialităţii.

Notele explicative la proiectele de diplomă au fost elaborate/redactate la calculator şi 
corespund cerinţelor standardelor în vigoare, la fel şi partea grafică.

La susţinerea proiectelor de diplomă majoritatea elevilor au dat dovadă de cunoştinţe 
teoretice profunde în domeniul elaborării dispozitivelor electronice cu utilizarea controlerelor, 
automatizării diverselor procese tehnice şi tehnologice.

Majoritatea absolvenţilor au demonstrat că posedă cunoştinţe teoretice şi deprinderi 
practice trainice în domeniul proiectării circuitelor şi dispozitivelor electrice şi electronice de 
automatizări. Majoritatea proiectelor de diploma au fost foarte bune, peste 80%. Comisia 
menţionează în mod deosebit lucrările elaborate de absolvenţii: Cotorobai Vasile, Cufliuc Victor, 
Efros Alexandru, Guţu Denis, Oboroceanu Vasile şi Şevcenco Vladimir.

Rezultatele susţinerii proiectelor de diplomă de către absolvenţii specialităţii „Automatică 
şi Informatică", I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică, promoţia 2018 sunt 
prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1. Rezultatele susţinerii proiectului de diplomă.

Nr.
elevi

Nota / % Nota
medie10 9 8 7 6 5

42 13/30, 95 11/25,19 10/23,81 2/4,76 4/9,52 2/4,76 8,50



Reuşita calitativă (note de 10, 9 şi 8) este de 80,95% ( 34 elevi).
Comisia a decis că absolvenţilor de la specialitatea: 2153 „Automatică şi informatică’’ li 

se poate atribui cu succes calificativul „ Tehnician electronist”

Observaţii:
1. Unele memorii explicative la proiectele de diplomă şi partea grafică au fost completate 

cu unele abateri de la cerinţele standardelor în vigoare.

2. în unele memorii explicative la proiectele de diplomă lista bibliografică conţine surse 
învechite de informaţie.

3. Abordarea insuficientă a tematicii din domeniul informaticii, în general, şi informaticii 
industriale, în particular.

Aceste neajunsuri pot fi clasificate ca neesenţiale şi nu influenţează rezultatele. 
Recomandări:

1. La elaborarea proiectelor de diplomă să se respecte strict cerinţele standardelor în 
vigoare la completarea memoriilor explicative şi a părţii grafice.

2. De a utiliza mijloace modeme la prezentarea proiectelor: slide-uri power-point,
aplicaţii video şi aplicaţii cu simulări a proceselor analizate în proiecte.

3. De a diversifica tematica proiectelor de diplomă, ce ar cuprinde aşa domenii ca 
dispozitive electronice, automatică, informatică industrială, aplicaţii software.

4. Extinderea tipurilor de microcontrolere de comandă (nu numai Arduino şi ATMega) 
utilizate la proiectare, preferabil ar fi microcontrolerele industriale de tip PLC.

5. Orientarea şi aprofundarea tematicii proiectelor de diplomă către necesităţile unităţilor 
economiei naţionale.

6. Ar fi de dorit şi proiecte complexe, în care fieacere elev dezvoltă partea sa individuală,
ţinând cont şi de cerinţele comune, pentru a stimula proiectarea în echipă.

Preşedintele Comisiei 
de Examinare si Calificare H i
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RAPORT

privind activitatea Comisiei de Examinare şi Calificare a absolvenţilor programului 
de formare profesională 2153-Automatică şi Informatică,

I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică, promoţia anului 2018
Comisia de Examinare şi Calificare a activat în următoarea componenţă:
Secrieru Nicolae - dr., conf. univ., Centrul Tehnologii Spaţiale, UTM - preşedintele 

comisiei;
Ceauş Veaceslav - director adjunct instruire practică, I.P. C.E.E.E. - vicepreşedintele 

comisiei;
Grădijtaru Adrian -  profesor disciplini de specialitate, I.P. C.E.E.E. - membru comisie;
Podubnîi Marin - Şef serviciului e-Transformare din cadrul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi 

pentru Agricultură - membru comisie;
Litvin Nicolae - profesor discipline de specialitate, I.P. C.E.E.E. - secretar comisie.

Conform ordinelor nr. 01-22/251-E şi 01-22/252-E din 25 iunie 2018 la susţinerea 
proiectului de diplomă au fost admişi 41 elevi din grupele AI-0114 şi AI-0214 şi unu elev din anii 
de studii 2013 - 2017. S-au prezentat la susţinere şi au susţinut cu succes proiectul de diplomă 42 
elevi.

Comisia pentru susţinerea proiectelor de diplomă a petrecut două şedinţe - pe 26 iunie 2018 
şi 01 iulie 2018. Susţinerea proiectului de diplomă s-a efectuat conform orarului stabilit şi aprobat 
de către directorul I.P. C.E.E.E.

Proiectele de diplomă sunt constituite din „Nota explicativă" şi 6 coli cu desene sau 4 coli 
cu desene în cazul prezentării unei machete funcţionale. Tematicile tezelor de diplomă sunt actuale 
şi corespund cerinţelor pentru profilul specialităţii.

Notele explicative la proiectele de diplomă au fost elaborate/redactate la calculator şi 
corespund cerinţelor standardelor în vigoare, la fel şi partea grafică.

La susţinerea proiectelor de diplomă majoritatea elevilor au dat dovadă de cunoştinţe 
teoretice profunde în domeniul elaborării dispozitivelor electronice cu utilizarea controlerelor, 
automatizării diverselor procese tehnice şi tehnologice.

Majoritatea absolvenţilor au demonstrat că posedă cunoştinţe teoretice şi deprinderi 
practice trainice în domeniul proiectării circuitelor şi dispozitivelor electrice şi electronice de 
automatizări. Majoritatea proiectelor de diploma au fost foarte bune, peste 80%. Comisia 
menţionează în mod deosebit lucrările elaborate de absolvenţii: Cotorobai Vasile, Cufliuc Victor, 
Efros Alexandru, Guţu Denis, Oboroceanu Vasile şi Şevcenco Vladimir.

Rezultatele susţinerii proiectelor de diplomă de către absolvenţii specialităţii „Automatică 
şi Informatică", I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică, promoţia 2018 sunt 
prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1. Rezultatele susţinerii proiectului de diplomă.

Nr.
elevi

Nota / % Nota
medie10 9 8 7 6 5

42 13/30, 95 11/25,19 10/23,81 2/4,76 4/9,52 2/4,76 8,50



Reuşita calitativă (note de 10, 9 şi 8) este de 80,95% ( 34 elevi).
Comisia a decis că absolvenţilor de la specialitatea: 2153 „Automatică şi informatică” li 

se poate atribui cu succes calificativul „ Tehnician electronist”

Observaţii:
1. Unele memorii explicative la proiectele de diplomă şi partea grafică au fost completate 

cu unele abateri de la cerinţele standardelor în vigoare.

2. în unele memorii explicative la proiectele de diplomă lista bibliografică conţine surse 
învechite de informaţie.

3. Abordarea insuficientă a tematicii din domeniul informaticii, în general, şi informaticii 
industriale, în particular.

Aceste neajunsuri pot fi clasificate ca neesenţiale şi nu influenţează rezultatele. 
Recomandări:

1. La elaborarea proiectelor de diplomă să se respecte strict cerinţele standardelor în 
vigoare la completarea memoriilor explicative şi a părţii grafice.

2. De a utiliza mijloace modeme la prezentarea proiectelor: slide-uri power-point, 
aplicaţii video şi aplicaţii cu simulări a proceselor analizate în proiecte.

3. De a diversifica tematica proiectelor de diplomă, ce ar cuprinde aşa domenii ca 
dispozitive electronice, automatică, informatică industrială, aplicaţii software.

4. Extinderea tipurilor de microcontrolere de comandă (nu numai Arduino şi ATMega) 
utilizate la proiectare, preferabil ar fi microcontrolerele industriale de tip PLC.

5. Orientarea şi aprofundarea tematicii proiectelor de diplomă către necesităţile unităţilor 
economiei naţionale.

6. Ar fi de dorit şi proiecte complexe, în care fieacere elev dezvoltă partea sa individuală, 
ţinând cont şi de cerinţele comune, pentru a stimula proiectarea în echipă.

Preşedintele Comisiei 
de Examinare şi Calificare


