
 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE CALIFICARE LA PROGRAMUL DE 

FORMARE PROFESIONALĂ 61110 CALCULATOARE 

 

1. Susținerea examenului de calificare la programul de formare profesională 61110 Calculatoare s-a 

desfășurat în cadrul IP Colegiul Politehnic din mun.Bălți în perioada 22-24 iunie 2021, în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea examenului de calificare, aprobat prin 

OMECCRM nr.1127 din 23.07.2019. Orarul organizării,desfășurării și  susținerii examenului de  

calificare a fost aprobat de către  directorul Colegiului, în conformitate cu termenii stabiliți. 

Comisiile de calificare  au fost aprobate prin ordinul directorului nr.35 din 19 mai 2021, în următoarea 

componență: 

1. Preşedinte: Lisnic Ion, director, Colegiul Politehnic mun. Bălți; 

2. Vicepreşedinte: Stah Stela, director adjunct pentru instruire, Colegiul Politehnic mun. 

Bălți, grad didactic superior; 

3. Secretar: Iațimirschi Sergiu, șef catedră, Colegiul Politehnic mun. Bălți, grad didactic 

superior; 

4. Examinator I: Madan Alexandru, profesor de discipline de specialitate, Colegiul 

Politehnic mun. Bălți, grad didactic doi; 

5. Examinator II: Ciobanu Ion, professor de discipline de specialitate, Colegiul Politehnic 

mun. Bălți, grad didactic unu. 
 

2. Rezultatele probelor examenului de calificare: 
 

Tabelul 1.  

Rezultatele susţinerii examenului 1 proba teoretică 

Grupa 

 

Numărul de 

candidați admişi 

la examene 

 

Numărul de 

candidați care au 

susţinut 

examenele 

Inclusiv pe note: 

 

total inclusiv 

din anii 

precedenţi 

total inclusiv 

din anii 

precedenţi 

10 9 8 7 6 5 <5 

C 417 33 - 33 - 3 6 5 9 7 2 - 

C 427 30 - 28 - 2 2 7 7 6 5 - 

Total 63 - 61 - 5 8 12 16 13 7 - 

 

 

Analiza rezultatelor promovării examenului de calificare proba teoretică 

Nota medie pentru examen (proba teoretică): 7,28 (șapte,28) 

Calitatea reușitei este de: 40,98 % 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

Tabelul 2.  

Rezultatele susţinerii examenului 2 proba practică 

 

Grupa 

 

Numărul de 

candidați admişi 

la examene 

 

Numărul de 

candidați care au 

susţinut 

examenele 

Inclusiv pe note: 

 

total inclusiv 

din anii 

precedenţi 

total inclusiv 

din anii 

precedenţi 

10 9 8 7 6 5 <5 

C 417 33 - 33 - 7 11 10 4 - - - 

C 427 30 - 28 - 8 5 6 5 5 - - 

Total 63 - 61 - 15 16 16 9 5 - - 
 

Analiza rezultatelor promovării examenului de calificare proba practică: 

 

Nota medie pentru examen (proba practică): 8,44 (opt,44) 
Calitatea reușitei: 77,05% 

 

Nota medie finală pentru examenul de calificare (două probe): 7,86 (șapte,86) 
 

Concluzii, recomandări: 

1. Susținerea examenul de calificare s-a promovat în conformitate cu Regulamentul  cu privire la 

organizarea și desfășurarea examenului de calificare, aprobat prin OMECCRM nr.1127 din 
23.07.2019. 

2. Comisia a fost prezentă în componență deplină și s-a onorat obligațiunile. 

3. Elevii au fost familiarizați cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare, au 
fost preântâmpinați pe propria răspundere de cosecințele fraudelor la examen. 

4. Au fost respectate condițiile de organizare, desfășurare și evaluare a examenului/proiectului de 

diplomă. 

 

Preşedintele Comisiei de evaluare și calificare     Lisnic Ion                                  ________________ 

                                                                                                                      (semnătura) 


