
RAPORT 

al comisiei de evaluare și calificare pentru  

susţinerea examenului de calificare/susţinerea lucrărilor de diplomă 

Programul de formare profesională „1906 Maşini şi aparate electrice de uz casnic”, 

 I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică 

Anul de studii 2018-2019 
 

Examenul de calificare s-a desfăşurat în baza Regulamentului de organizare și 

desfăşurare a examenului de calificare, Anexa nr.1 la Ordinul MECC nr. 1127 din 

23.07.2018.  

Conform ordinului nr. 01-20/021-F din 01.02.2019 a fost aprobată Comisia de 

elaborare a subiectelor pentru Examen în următoarea componentă: 

Şeremet Emil, profesor discipline de specialitate, grad didactic II, şef catedră; 

Lavric Vadim, profesor discipline de specialitate; 

Calmîş Tudor, profesor discipline de specialitate; 

Grigoraş Ion, profesor discipline de specialitate, grad didactic II; 

Cojocaru Arcadie, inginer, director FRIO-DINS SRL.. 

Proba scrisă are 25 de itemi, 10 itemi de cunoaştere/înţelegere; 5 itemi de aplicare 

și 10 itemi de sinteză/analiză. Itemii au fost selectaţi din următoarele discipline de 

specialitate: 

 Instalaţii frigorifice şi sisteme de condiţionare; 

 Maşini şi aparate electrocasnice; 

 Maşini şi instalaţii electrice; 

 Montarea şi întreţinerea utilajului frigorific şi de condiţionare; 

Conform ordinului nr. 01-20/89-F din 26.04.2019 a fost aprobată Comisia de 

evaluare şi calificare în următoarea componentă: 

25 iunie – susţinerea examenului de calificare; 

Preşedinte: Vitalie Chirstea, inginer mecanic, director SC AERSIS-

MF, SRL. 

Vice-presedinte: Lucia Sineavschi, şef secţie studii, grad didactic I; 

Membrii comisiei: Vadim Lavric, profesor discipline de specialitate; 

Valeriu Coseac, profesor discipline de specialitate, 

doctor în ştiinţe tehnice; 

Ivan Otgon, inginer mecanic, inginer şef, 

MASFRIGCOM 

Comisia a fost dotată cu setul necesar de documente: ordinul nr. 01-22/222-E din 

24.06.2019 cu privire la admiterea la examenele de calificare a elevilor care au îndeplinit 



planul de studii; ordinul nr. 01-22/462a-E din 28.09.2018 cu privire la confirmarea 

temelor lucrărilor de diplomă, departamentul Electronică; setul de teste, în trei variante; 

lista absolvenţilor. E de menţionat participarea activă a tuturor membrilor comisiei la 

aprecierea cunoştinţelor absolvenţilor, capacităţile pedagogice înalte și o bună pregătire 

profesională a membrilor Comisiei. 

La examenul de calificare au fost admişi 22 elevi și au obținut următoarele 

rezultate, după cum urmează din tabel: 

Tabelul 1 - Rezultatele probelor examenului de calificare 

Grupa 

Numărul de 

candidaţi admişi 

la examen 

Numărul de 

candidaţi care au 

susţinut examenul 

Inclusiv pe note: 

total 

Inclusiv 

din anii 

precedenţi 

total 

Inclusiv 

din anii 

precedenţi 

10 9 8 7 6 5 <5 

MAE-0151 22 - 21 - - - - 4 6 11 1 

Total 22 - 21 - - - - 4 6 11 1 

 

Sub aspectul organizării examenul s-a desfăşurat corect, în deplin acord cu 

prevederile regulamentului în vigoare. 

Rezultatele demonstrează că pregătirea teoretică și practică a elevilor I.P. Centrul 

de Excelență în Energetică și Electronică la PFP 1906 Maşini şi aparate electrice de uz 

casnic corespunde domeniului și standardului profesional, iar tinerii specialişti solicitaţi 

pe piaţa muncii în toate ramurile economiei naţionale, au o pregătire satisfăcătoare pentru 

a activa conform calificării obţinute. 

Recomandări: 

1. Șeful de catedră să planifice un număr mai mare de ore de consultații la 

disciplinele incluse la examenul de calificare. 

2. Motivarea elevilor prin diferite plimbări, excursii, călătorii în incintele 

companiilor/firmelor ce activează în domeniul vizat, pentru a le prezenta viitorul post 

de muncă și pentru a li se explica și demonstra importanța deprinderilor și 

cunoștințelor obținute pe parcursul anilor de studii. 

 

Președintele comisiei de 

Evaluare și Calificare                                   Vitalie Chirstea, inginer mecanic,  

                                                                           director SC AERSIS-MF, SRL. 

 


