


 

 

 

 S U M A R 

 

 

 

 Prefaţă  

 

 

1.  Analiza cantitativa şi calitativă a contingentului de absolvenţi. 

 

2. Aprecierea pregătirii teoretice şi practice a elevilor la disciplinele de examinare. 

 

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

 

4. Propuneri de perfecţionare a procesului educaţional în general şi a pregătirii 

profesionale, în special.   

 

 

5. Concluzii asupra nivelului de pregătire a tinerilor specialişti şi corespunderea  

predării  teoretice şi practice a acestora pieţei muncii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE  

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

Raport 

privind organizarea şi desfăşurarea  examenului de calificare 

 în Colegiul Agroindustrial ,,Gheorghe Răducan” din Grinăuţi,  

specialitatea 72140 Tehnologia produselor de origine animală, 

promoția 2022 

 

 

      Conform  Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de 

calificare, aprobat prin ordinul nr 1127, din 23.07.2018 de către MECC al RM, în 

baza Ordinului nr.19 din 24.01.2022 „Cu privire la constituirea Comisiei de 

elaborare a subiectelor pentru examenele de calificare-2022”, în baza ordinului nr. 

60 din 05.05.2022 „Cu privire la  organizarea și desfășurarea examenelor de 

calificare 2022”, în Colegiul Agroindustrial ,,Gheorghe Răducan” din Grinăuţi, la 

27-28 iunie 2022 s-a desfășurat examenul de calificare la specialitatea: 72140 

,,Tehnologia Produselor de Origine Animală”. 

     În baza ordinului nr. 58 din 05.05.2022 „Cu privire la crearea Comisiilor de 

evaluare și calificare din cadrul Examenelor de calificare-2022”, a fost instituită 

Comisia de calificare la specialitatea 72140 Tehnologia Produselor de origine 

Animală, în următoarea componenţă: 

1. Dociu Adrian— președinte, director ICS Metro Cash&Carry Moldova SRL, 

or. Bălți,  

2. Barbuța Elena —vicepreședinte, director adjunct;  

3. Slesari Stela —evaluator, SA „Incomlac”, Bălți, laborant chimist; 

4. Galușca Mihail —evaluator, profesor de discipline tehnologice; 

5. Savciuc Petru—evaluator, profesor discipline de specialitate, secretar. 

Comisia şi-a desfăşurat activitatea în corespundere cu prevederile 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenelor de calificare. 

În conformitate cu prevederile Regulamentelor în vigoare privind metodologia 

de organizare a examenelor de finalizare a studiilor, examenul de calificare la 

specialitatea 72140 Tehnologia produselor de origine animală s-a desfășurat în 

formă combinată, sub forma unui test docimologic, care a inclus itemi de la 

disciplinele: Tehnologia produselor din lapte, Tehnologia produselor din carne, 

Control tehno-chimic cu bazele standartizării și metrologiei și proba practică, care 

s-a desfășurat în două laboratoare: Control tehno-chimic și Analiza chimico-



bacteriologică.  Examenul de calificare a fost susținut în limba română.                           

La examenul de calificare, conform Ordinului nr.84 din 24.06.2022, au fost 

admiși 24 de elevi.  

     Comisiei de examinare i-au fost prezentate 3 seturi de teste, alcătuite conform 

Regulamentului în vigoare,  sub formă sigilată, fără urme de deterioare a sigilului. 

Nereguli nu au fost remarcate. Itemii testului au fost de complexitate diferită, ceea 

ce a permis evaluarea obiectivă a cunoştinţelor elevilor. 

În faţa Comisiei şi a tuturor elevilor a fost extras, prin tragere la sorţi, plicul cu  

nr. 1. S-a întocmit procesul verbal nr.1.  

      La ședința Comisiei de examinare au luat parte activă toți membrii acesteia, care 

cu mare atenție și responsabilitate au verificat rigurozitatea cunoștințelor acumulate 

de elevi în anii de studii. Aprecierea cunoștințelor elevilor s-a efectuat în mod 

obiectiv, evaluându-se fiecare item conform baremului de corectare și s-a stabilit 

punctajul acumulat.  

      Contestații ale notelor finale nu au avut loc.  

      Susținerea examenelor de calificare s-a soldat cu următoarele rezultate: 

Rezultatele la proba de examinare a elevilor specialității  

72140 Tehnologia produselor de origine animală  -2022 

Nr. Examenul de absolvire 

Admişi 

către 

susţinere 

Din 

care au 

susţinut 

Numărul de răspunsuri 

apreciate cu nota 
Nota 

medie 
10 9 8 7 6 5 

1 

Tehnologia produselor 

din lapte, Tehnologia 

produselor din carne, 

Control tehno-chimic cu 

bazele standartizării și 

metrologiei. 

24 24 3 9 7 5 0 0 8,41 

2 Reușita calitativă 100% 

 

Răspunsurile elevilor, în scris, au confirmat o bază bună de pregătire, demonstrând 

spirit de analiză, comparare și decizie. Atât proba teoretică, cât și cea practică au 

subliniat buna pregătire pentru angajarea în câmpul muncii.  

  Elevii au dat răspuns complet şi argumentat la întrebările incluse în test, ceea ce 

denotă formare eficientă ca viitori specialiști. Itemii nu au crreat dificultăți de 

înțelegere. Proba practică a fost axată pe  cercetare și concluzie în diferite aspecte 

ale analizei laptelui și a cărnii. Competențele cerute de Curricula și abilitățile 




