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Raportul Preşedintelui Comisiei de Examinare şi Calificare (CEC) –  Vice-director Centrul 

Național de Tehnologii Spațiale, Doctor în științe, Conferențiar universitar UTM, privind 

organizarea şi desfăşurarea susţinerii Examenului de calificare și a lucrărilor de diplomă a elevilor 

specialității 2153 „Automatică și informatică” ai I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi 

Electronică, Absolvirea-2019. 

Sesiunea de Absolvire - 2019 a fost organizată şi desfăşurată în conformitate cu orarul aprobat 

de Directorul instituşiei de învăţământ la 04.06.2019, cu constituirea Comisiilor pentru examenul de 

calificare/susţinerea lucrărilor de diplomă în Centrele de Excelenţă.  

La sesiunea de Absolvire – 2019 au participat elevii grupelor absolvente, după cum urmează:  

 grupa Ai-0115, specialitatea 2153 Automatică și informatică, cu termenul de studii 4 ani, 22 

elevi; 

 grupa Ai-0215, specialitatea 2153 Automatică și informatică, cu termenul de studii 4 ani, 12 

elevi; 

Conform Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de calificare, art. 27.3  

elevii la care media notelor la disciplinile fundamentale și de specialitate pe parcursul anilor de 

studii nu este mai mică decât 8.00 și la cererea candidatului elaborează lucrare de diplomă. Astfel au 

realizat lucrări de diplomă elevii grupelor absolvente, după cum urmează:  

 grupa Ai-0215, specialitatea 2153 Automatică și informatică, cu termenul de studii 4 ani, 3 

elevi; 

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

ref.: Constituirea Comisiilor de evaluare şi calificare în Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în 

Energetică şi Electronică, departamentul Energetică, Nr.01-20/096-F din 20.06.2019 în următoare 

componenţa: 

Specialitatea 1901 Electroenergetică 

- Nicolae SECRIERU, Vice-director Centrul Național de Tehnologii Spațiale, Doctor în 

științe, Conferențiar universitar UTM - Președinte Comisie; 

- Mariana BARLADEAN, director adjunct pentru educație I.P.CEEE, profesor, grad didactic 

unu, - Vicepreşedinte Comisie; 

- Alexandru Corețchi, administrator, NET&PLUS SRL – membru Comisie; 

-  Veaceslav CEAUȘ, profesor discipline de specialitate, grad didactic superior – membru 

Comisie; 

- Adrian GRĂDINARU, profesor discipline de specialitate – membru Comisie (secretarul 

comisiei). 

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, Adrian GRĂDINARU, 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 

Excelență în Energetică şi Electronică la specialitatea 2153 Automatică și Informatică, 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 lucrărilor de diplomă de elevi, absolvirea 2019 sunt prezentate în 

tabelul 1. 

Tabelul 1. Rezultatele susţinerii lucrărilor de diplomă  (LD) 

Grupa 

Nr. de candidați 

admiși la 

susținerea LD 

Nr. de 

candidați care 

au susținut LD 

Inclusiv pe note: Media 

notelor 10 9 8 7 6 5 4-1 

Ai-0115 3 3 2 1 - - - - - 9,67 

Total 3 3 2 1 - - - - - 9,67 

În cadrul susţinerii lucrărilor de diplomă au fost demonstrate cunoştinţe foarte bune la toți 

elevii. S-a observat o pregătire profundă la elaborarea lucrărilor de diplomă și elevii prezentau cu 

încredere rezultatul muncii lor, totodată au răspuns bine și la întrebările adresate de către comisie. 

Se poate de menționat că toți diplomații au elaborat şi prezentat machete a prototipului 

proiectului dezvoltat în baza cercetărilor aplicative din domeniu, ei au menționat că elaborarea 

machetelor este un proces complex care necesită o perioadă mai îndelungată în pregătirea lor, dar şi 

susţinerea cu resurse financiare pentru a antrena câţi mai mulţi elevi în elaborarea lucrărilor care au 

o contribuţie eficientă în dezvoltarea competențelor profesionale din domeniu. 

Rezultatele susţinerii Examenului de calificare de elevii, absolvirea 2019 sunt prezentate în 

tabelul 2 și tabelul 3. 

Tabelul 2. Rezultatele susținerii Examenului de calificare (EC) proba teoretică – Proba scrisă Nr.1  

Grupa 
Nr. de candidați 

admiși la 

susținerea EC 

Nr. de 

candidați care 

au susținut EC 

Inclusiv pe note: 
Media 

notelor 10 9 8 7 6 5 4-1 

Ai-0115 19 19 - - 2 7 9 1 - 6,53 

Ai-0215 12 12 - - - 7 5 - - 6,58 

Total 31 31 - - 2 14 14 1 - 6,55 

 

Tabelul 3. Rezultatele susținerii Examenului de calificare (EC) proba practică – Proba practică Nr.1  

Grupa 
Nr. de candidați 

admiși la 

susținerea EC 

Nr. de 

candidați care 

au susținut EC 

Inclusiv pe note: 
Media 

notelor 10 9 8 7 6 5 4-1 

Ai-0115 19 19 - - 2 7 7 3 - 6,42 

Ai-0215 12 12 - - - 7 2 3 - 6,33 

Total 31 31 - - 2 14 9 6 - 6,37 

 



 

Tabelul 4. Rezultatele finale privind susținerea Examenului de calificare (EC)  

Grupa 
Nr. de candidați 

admiși la 

susținerea EC 

Nr. de 

candidați care 

au susținut EC 

Inclusiv pe note: 
Media 

notelor 10 9 8 7 6 5 4-1 

Ai-0115 19 19 - - - 7 9 3 - 6,46 

Ai-0215 12 12 - - - 5 4 3 - 6,43 

Total 31 31 - - - 12 13 6 - 6,45 

 

Tabelul 5. Rezultatele finale privind susținerea Probelor de absolvire  (PA) 

Grupa 
Nr. de candidați 

admiși la 

susținerea EC 

Nr. de 

candidați care 

au susținut EC 

Inclusiv pe note: 
Media 

notelor 10 9 8 7 6 5 4-1 

Ai-0115 22 22 10 1 - 7 9 3 - 6,90 

Ai-0215 12 12 - - - 5 4 3 - 6,43 

Total 34 34 - - - 12 13 6 - 6,73 

 

CONCLUZII: 

1. Susținerea Probelor de absolvire a fost organizată la nivel, fără abateri de la Regulamentului 

de organizare și desfășurare a examenului de calificare. 

2. Selectarea candidaților pentru elaborarea lucrărilor de diplomă Conform Regulamentului  de 

organizare și desfășurare a examenului de calificare are un succes mare, deoarece elevii 

posedă pregătire și cunoștințe vaste în domeniul de calificare profesională pentru elaborarea 

lucrărilor de diplomă. 

3. Toți susțimătorii lucrărilor de diplomă și-au demonstrat mostrele realizate, ceea ce arată că ei 

posedă nu numai cunoștințe teoretice, dar și aplicative, realizând prototipuri reale a 

dispozitivelor relevante sarcinii. 

4. Rezultatele susținerii examenului de absolvire au demonstrat un nivel satisfăcător de 

pregătire teoretică şi practică a elevilor. 

RECOMANDĂRI: 

1. Revederea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de calificare privind 

coborârea baremului mediei de la 8,00 la 7,00 care ar permite oferirea posibilității mai 

multor elevi de a elabora lucrări de diplomă, domeniul electronicii și automatizărilor este 

unul care din practică se observă că media elevilor este mai mică ca la alte specialități.  

2. Stabilirea unui program de pregătire suplimentară a elevilor la finele anului de absolvire, 

pentru mărirea numărului de candidați selectați pentru elaborarea lucrării de diplomă și 

obținerea unor rezultate mai bune la susținerea examenului de absolvire.  



3. Organizarea probei practice la examenul de calificare cu utilizarea Software de simulare este 

una binevenită, dar mult mai eficientă în evaluare este utilizarea echipamentului real pentru a 

aprecia capacitățile elevilor și abilitățile dobândite în decursul perioadei de instruire. 

4. Pentru absolvenții specialității Automată și Informatică care obține calificarea tehnician 

electronist la absolvire este recomandat ca formă de examinare și calificare, susținerea 

lucrărilor de diplomă. Rezultatele curente, la fel și practica anilor precedenți a demonstrat că 

elevii mai bine își acumulează experiență reală și abilități profesionale prin lucrul realizat la 

elaborarea proiectului/lucrării de diplome, în plus construiesc un prototip real a 

dispozitivului care corespunde sarcinii propuse de catedra de specialitate.      

 

                                 Președintele 

              Comisiei de Examinare și Calificare 

Vice-director Centrul Național de Tehnologii Spațiale, 

     Doctor în științe, Conferențiar universitar UTM    Nicolae SECRIERU  

 


