
RAPORT 

al comisiei de evaluare și calificare pentru  
susţinerea examenului de calificare/susţinerea lucrărilor de diplomă 

Programul de formare profesională „2107 Aparate radioelectronice de uz 
casnic”, I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică 

Anul de studii 2018-2019 
 

Examenul de calificare/susţinerea lucrărilor de diplomă sa 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 09.02.2019 a fost aprobată Comisia de 

elaborare a subiectelor pentru Examen în următoarea componentă: 

Ion GRIGORAȘ, director adjunct pentru instruire practică și de producere 

interimar, profesor discipline de specialitate, grad didactic doi 

Sergiu CAPBĂTUT, profesor discipline de specialitate 

Victor POSTOLACHI, profesor discipline de specialitate 

Dumitru CHIRIAC, profesor discipline de specialitate 

Sergiu VELEȘCO, inginer șef, Î.M. Steinel Electronic SRL 

Proba scrisă este compusă din 25 de itemi: 10 itemi de cunoaştere/înţelegere; 5 

itemi de aplicare și 10 itemi de sinteză/analiză. Itemii au fost selectaţi din curricula la 

următoarele discipline de specialitate: 

 Radioemisie & radiorecepţie; 

 Televiziune și sisteme TV; 

 Testarea și depănarea EUC; 

 Sisteme electronice programabile. 

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

evaluare şi calificare pentru susţinerea examenului de calificare 24 iunie și susţinerea 

lucrărilor de diplomă 27 iunie, în următoarea componentă: 

Preşedinte: Vladimir ANISIMOV, Doctor în științe tehnice, șef 
laborator, Institutul de Energetică al Academiei de 
Științe a Moldovei 

Vice-presedinte: Ion GRIGORAȘ, director adjunct pentru instruire 
practică și de producere interimar, profesor discipline 
de specialitate, grad didactic doi 



Membrii comisiei: Emil ȘEREMET, șef catedră Electronică, profesor 
discipline de specialitate, grad didactic doi 
Sergiu CAPBĂTUT, profesor discipline de 
specialitate 
Lilian GÎSCA, responsabil de proces, Î.M. Steinel 
Electronic SRL 

 

Comisia a fost dotată cu setul necesar de documente: ordinul nr. 01-22/221-E 

din 24.06.2019 cu privire la admiterea la probele de absolvire a elevilor care au 

îndeplinit planul de studii, ordinul nr. 01-22/463a-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 o bună pregătire profesională a 

membrilor Comisiei, participarea activă a tuturor membrilor comisiei la evaluarea 

cunoştinţelor absolvenţilor. 

Planul de studii la Programul de formare profesională „2107 Aparate 

radioelectronice de uz casnic”, aprobat în anul 2014, cuprinde următoarele forme de 

finalizare a studiilor: 

 Susţinerea lucrării/proiectului de diplomă 

Conform Regulamentului de organizare și desfăşurare a examenului de 

calificare art.27 p.3 admiterea către elaborarea lucrării de diplomă se realizează la 

cererea candidatului dacă media notelor la disciplinele (unităţile de curs) 

fundamentale și de specialitate pe parcursul anilor de studii nu este mai mică decât 

8,00. Conform hotărârii şedinţei catedrei Electronică, proces verbal nr. 1.1 din 

10.09.2018, s-a luat decizia ca următorii elevi să susţină lucrarea de diplomă.  

Formaţiunea academică AE-0151 

1. Malcoci Vasile 

Formaţiunea academică AE-0152 

1. Alexandrov Maxim 

2. Balaban Dmitrii 

3. Cebanov Stepan 

4. Chiurcciu Nicolai 

5. Esir Daniel 

6. Ivasiuc Eugeniu 



7. Neamțu Dmitrii 

8. Palenov Matvei 

9. Popozoglo Andrei 

La examenul de calificare au fost admişi 37 elevi, din ei au susţinut cu brio 37 

elevi, după cum urmează din tabel: 

Tabelul 1 - Rezultatele probelor examenului de calificare 

Numărul de 
candidaţi admişi 

la examen 

Numărul de 
candidaţi care au 

susţinut 
examenul 

Inclusiv pe note: 

Grupa 

total 

Inclusiv 

din anii 

precedenţi 

total 

Inclusiv 

din anii 

precedenţi 

10 9 8 7 6 5 <5 

Media 

AE-0151 20 - 20 - - - - 6 13 1 - 6,25 

AE-0152 17 - 17 - - - 1 11 5 - - 6,76 

total 37 - 37 - - - 1 17 18 1 - 6,50 

 

Sub aspectul organizării examenul s-a desfăşurat corect, în concordanță 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 2107 Aparate 

radioelectronice de uz casnic corespunde domeniului și standardului profesional, iar 

tinerii specialişti solicitaţi pe piaţa muncii în toate ramurile economiei naţionale au o 

pregătire necesară pentru a activa conform calificării obţinute. 

Rezultatele susţinerii lucrărilor de diplomă de către elevii absolvenţi sunt 

prezentate în tabelul 2. 

Tabelul 2 - Rezultatele susţinerii lucrării de diplomă 

№ Numele, prenumele 
elevului 

Tema lucrării de diplomă 
Conducător 

tehnic 

AE-0152 

1 Alexandrov Maxim 
Разработка ультразвукового дальномера 
контроля уровня жидкости. 

Țarălungă Iurie 

2 Balaban Dmitrii 
Лабораторный источник питания с 
цифровым вольтметром 

Țarălungă Iurie 



3 Cebanov Stepan 
Приемник прямого преобразования 
аппаратуры радиоуправления.  

Ceauș Veaceslav 

4 Chiurcciu Nicolai 
Устройство автоматического включения и 
выключения света на лестничной площадки. 

Ceauș Veaceslav 

5 Esir Daniel 
Разработка стабилизатора напряжения для 
лабораторного блока питания 

Țarălungă Iurie 

6 Ivasiuc Eugeniu 
Устройство управления уличным 
освещением 

Țarălungă Iurie 

7 Neamțu Dmitrii 
Источник бесперебойного питания в 
системе освещения на микроконтроллере. 

Ceauș Veaceslav 

8 Palenov Matvei 
Экономичный сенсорный выключатель 
освещения. 

Țarălungă Iurie 

9 Popozoglo Andrei 
Устройство автоматического выключения 
звуковым сигналом. 

Ceauș Veaceslav 

AE-0151 

1 Malcoci Vasile 
Încărcător pentru acumulatori auto de 12V cu 
protecție la scurtcircuit 

Rachier Vasile 

 

În cadrul susţinerii lucrărilor de diplomă au fost demonstrate cunoştinţe foarte 

bune de următorii elevi:  Esir Daniel, Popozoglo Andrei, Ivasiuc Eugeniu, care au 

demonstrat abilități practice prin prezentarea machetelor funcționabile. 

Tabelul 3 - Rezultatele susţinerii lucrărilor de diplomă 

Numărul de 
candidaţi admişi 

la examen 

Numărul de 
candidaţi care au 

susţinut 
examenul 

Inclusiv pe note: 

Grupa 

total 

Inclusiv 

din anii 

precedenţi 

total 

Inclusiv 

din anii 

precedenţi 

10 9 8 7 6 5 <5 

Media 

AE-0151 1 - 1 - - 1 - - - - - 9,00 

AE-0152 9 - 9 - 3 1 4 - 1 - - 8,56 

total 10 - 10 - 3 2 4 - 1 - - 8,78 

 

Recomandări: 

Fiind în era tehnologiilor informaţionale apare necesitatea dezvoltării 

resurselor electronice în corespundere cu necesităţile elevului. Este necesar de utilizat 

cât mai mult soft educaţional atât în procesul de predare-învăţare, cât și în procesul de 

evaluare (pentru aceasta este necesar de achiziţionat manuale de specialitate în format 

electronic pentru a acoperi curricula disciplinelor de specialitate, de dotat 



laboratoarele catedrei cu echipament tehnic modern, de completat biblioteca

electronicd, a CEEE, etc.).

Implicarea elevilor in activitStri pentru a obline abilitdfi in formarea profilului
ales.

Concluzii:

Rezultatele modeste la examenul de calificare se datorea zd,, poate, faptului cd a

fost modificati modalitatea de evaluare finald, a absolvenfilor: Plan de invdfdm6nt

prevede Suslinerea lucrdrii/proiectului de diploffid, iar Regulamentul de organizare

qi desfd$urare a examenului de calificare art.27 p.3 admiterea cdtre elaborarea lucrbrii

de diplomd se reali zeazd la cererea candidatului dacd media notelor la disciplinele

(unitalile de curs) fundamentale qi de speciali tatepe parcursul anilor de studii nu este

mai micd decdt 8,00, ceilalfi suslin examenul de calificare.

in aqa fel, elevii nu au fost familiar iza[i pe parcursul tuturor anilor de studii cu

forma de evaluare indicatd in Regulament, orient6ndu-se spre realizarea proiectului

de diplom6. Pentru cadrele didactice a fost o noutate, iar pentru a corespunde rigorilor

s-a depus un efort mare.

Preqedintele comisiei de

Evaluare qi Calificare Vladimir ANISIMOV,
Doctor in qtiin{e tehnice, $ef laborator,
Institutul de Energeticd al Academiei de

$tiinle a Moldovei

,r,8




