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1. Componenţa comisiei de evaluare şi calificare 
/\ 

In baza ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al 

Republicii Moldova nr. 1127 din 23.07.2018, referitor la Regulamentul de organizare și 

desfășurare a examenului de calificare, şi în baza ordinului nr. 58 din 05.05.2022 emis de 

Directorul  Colegiului Agroindustrial ,,Gheorghe Răducan”, a fost instituită Comisia de 

evaluare şi  calificare la specialitatea  71550 „Mecanica agricolă” în următoarea 

componenţă: 

                   Examen complex, la disciplinele 
        „Exploatarea parcului de maşini şi tractoare”, 

                              ,, Mentenanța corectivă și reparații de mașini” 

 

Oboroc Igor, Șef Serviciu Agricultură din 

cadrul Direcției economie, agricultură, 

turism, relații funciare și cadasru, Ocnița; 

 Percic Petru, Șef secție  instruire practică;   

                                                                                      

           Evaluatori:                                     Slivciuc Sergiu, evaluator, SRL„Bobul de       

                                                                   aur”, agronom sef; 

                                                                  Cernomoreț Oleg, evaluator, director  SRL     

                                                                  ,, Plai bîrlădean”, agronom sef; 

                                                                  Calaraş Eduard, evaluator, profesor de     

                                                                    discipline tehnice, secretar. 

            

 Activitatea Comisiei a fost organizată în conformitate cu cerinţele „Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a examenului de calificare”.  

Pentru susţinerea  examenului de calificare au fost prezentate următoarele materiale: 

 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de calificare; 

 Ordinul de admitere la examenul de calificare; 

 Orarul examenelor de calificare; 

 Dosarele personale ale elevilor; 

 Planurile de învăţământ; 

 Centralizatorul grupei; 

 Curricumulurile la disciplinele de specialitate; 

 Borderoul de evaluare, Borderoul de notare 
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 Informaţia despre lucrul efectuat pentru înlăturarea neajunsurilor şi realizarea 

propunerilor indicate în raportul preşedintelui Comisiei de Calificare din anii precedenţi.  

Testele de evaluare la proba teoretică și tematica probelor practice au fost prezentate 

preşedintelui Comisiei de evaluare și calificare  la începutul probelor. 

Asistenţii au distribuit testele elevilor. Acestea au fost semnate de elevi, sigilate în locul 

înscrierii Numelui, prenumelui, apoi codificate. 

Comisia de evaluare şi calificare a desfăşurat şedinţele în ziua de 

          27 iunie proba teoretică și 28 iunie proba practică pentru desfăşurarea examenului 

complex de calificare. 

 Au fost admişi la examenele de calificare – 17 elevi.  

2. Aprecierea pregătirii teoretice și practice a elevilor la disciplinele de 

examinare. 

      Analizând situaţia generatoare a reuşitei elevilor, s-a constatat că absolvenţii au 

însuşit suficient disciplinele din planul de învăţământ ediția 2016, ce confirmă 

îndeplinirea cerinţelor standardului profesional de calificare a specialităţii obţinute şi a 

învăţământului profesional tehnic (colegii) din Republica Moldov 

Tematica itemilor pentru examenele de calificare corespunde în întregime cerinţelor 

actuale, în majoritatea cazurilor corespunde cerinţelor de producţie. 

Testele de evaluare la proba teoretică pentru examenele de calificare au fost întocmite 

conform curricumulurilor în vigoare a disciplinelor de specialitate, sunt actuale şi cu 

caracter aplicativ. Formularea itemilor corespund cerinţelor de formare a specialiştilor în 

ramura mecanica agricolă. Sala  în care a avut loc examinarea elevilor a fost corect 

amenajată. La susţinerea examenelor de  calificare, prin rezolvarea testelor, candidaţii au 

demonstrat că au însuşit tehnologiile moderne de organizare şi de exploatare  a maşinilor, 

mecanizarea proceselor tehnologice în fitotehnie,  construcţia şi mentenanţa maşinilor şi 

instalaţiilor, modernizarea şi organizarea posturilor, zonelor de întreţinere şi 

diagnosticare, metodica calculelor tehnologice şi tehnico-economice ale soluţilor tehnice 

propuse. 

Cunoştinţe satisfăcătoare, la rezolvarea testelor au arătat următorii elevi: 

Maranciuc Ion, Strutinschii Andrei, Cobîleanschi Laurențiu. 

3. Date statistice cu privire la rezultatele obținute la probele de evaluare  finală. 

Conform ordinului nr. 84 din  24.06.2022  la examenele de calificare au fost admişi 
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17 elevi cu forma de studii la zi. 

 
Grupa 

 

 
 

 

Examen complex de 
calificare Numărul de 

candidaţi 
admişi la 

examene 

Numărul de 

candidaţi 

care au 

susţinut 
examenele  

   
               Inclusiv pe note 

 

 

Reușita 
calitativ

ă 

Media 

 

 

MA-

18/4 

 

,,Exploatarea 

parcului de maşini 

şi tractoare”. 

,,Mentenanța 

corectivă și 

reparații de 

mașini.” 
 

Total Total 10 9 8 7 6 5 4-1   

17 17 3 8 3 3 0 0 0 100% 8,65 

  

 

                                                                                       

4. Propuneri de  perfecţionare a procesului educațional în general și 

a pregătirii profesionale, în special. 

       Pentru sprijinirea producătorilor agricoli, republica trece astăzi printr-o etapă de 

restructurare profundă, care necesită acţiuni axate pe continuarea procesului de reformare 

a proprietăţii, crearea unor condiţii optime pentru activitatea agenţilor economici, 

obţinerea unei producţii ecologice, competitive pe piaţa internă şi cea externă pentru 

refacerea şi dezvoltarea agriculturii. Aceasta se datorează faptului că agricultura 

constituie actualmente şi va rămâne o ramură - cheie a economiei republicii. Reieşind din 

aceste sarcini şi în baza analizei procesului de organizare şi de desfăşurare a examenelor 

de calificare, consider că, pentru îmbunătăţirea procesului de instruire, cadrele didactice 

ale Colegiului trebuie să ţină cont de următoarele recomandări: 

• În testele de evaluare de inclus itemi referitor la activitatea inginerului 

privind planificarea  şi dirijarea procesului de mentenanţă şi reparaţii la întreprinderile 

agricole; 

• De inclus materiale referitoare la protecţia muncii şi mediului ambiant  

(conform legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 10.07. 2008 și modificată prin LP 

din 15.11.2018 ); 

• Actualizarea permanentă a conţinutului curriculei în conformitate cu situaţia 

din domeniul mecanica agricolă din ţară şi pe plan mondial. 

•  Este necesară extinderea continuă a folosirii diferitor programe de 




