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RAPORT 

PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE CALIFICARE 

 

Comisia 1 

Calificarea acordată:  CONTABIL 

Conform Ordinului directorului IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe  nr. 57b din 18 mai 2022 

pentru desfășurarea examenului de calificare în anul de studii 2021 – 2022 la specialitatea 41110 

Contabilitate, a fost constituită Comisia de evaluare și calificare în următoarea componență: 

Președinte: Andrieș Violeta, membră a Curţii de Conturi. 

Vicepreședinte: Savciuc Cristina, şef secţie didactică I, IP CEEF. 

Membrii comisiei: 

Evaluator I: Ciornîi Revilia, șef catedră Contabilitate și analiză economică, IP CEEF, 

Evaluator II:  Luchița Inga, profesor discipline de specialitate, IP CEEF, 

Reprezentant al mediului de afaceri: Bejan Vitalie, contabil-şef, „Poduri-Prim” SRL. 

Secretarul comisiei:  Luchița Inga. 

S-a stabilit graficul desfășurării probelor:  

 susținerii examenului complex (proba scrisă)- 21.06.2022,  

 susținerii lucrărilor de diplomă - 22.06.2022. 

Organizarea și desfășurarea examenelor au fost în conformitate cu prevederile Regulamentului de 

organizare și desfășurare a examenului de calificare aprobat prin ordinul MECC nr. 1127 din 23.07.2018.  

La examen s-au prezentat 44 elevi din 44 admiși din instituția IP Centrul de Excelență în Economie 

și Finanțe cu situația academică încheiată la susținerea examenului complex (proba scrisă). 

În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele probei scrise al examenului de calificare pentru elevii instituției IP 

Centrul de Excelență în Economie și Finanțe: 

Tabelul 1 

Rezultatele susținerii examenului complex (proba scrisă) 

Grupa 

Numărul 

candidaților admiși 

la proba scrisă/la 

calculator 

Numărul 

candidaților care 

au susținut proba 

scrisă/la calculator 

Inclusiv pe note: 

total 

inclusiv din 

anii 

precedenți 

total 

inclusiv 

din anii 

precedenți 

10 9 8 7 6 5 <5 

CON1801G 21  21   2 2 2 11 4  

CON1804G 23  23   3 6 5 6 3  

Total  44  44   4 9 7 17 7  
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Ca urmare a rezultatelor obținute la susținerea examenului complex (proba scrisă) se constată că din 

cele 44 de lucrări scrise cu note înalte (8 – 10) au fost apreciate 13 lucrări (ceea ce reprezintă (29,55%) din 

lucrări, 7 lucrări (sau 15,91%) au fost apreciate cu nota „7”, 17 lucrări (sau 38,64%) cu nota „6” și 7 lucrări 

cu nota 5 (15,91 %). Menționăm că note sub 5 nu au fost înregistrate de către elevi. 

În diagrama 1 sunt  sunt prezentate rezultatele susţinerii examenului de calificare, grupa CON 1801G, în 

procente. 

 

 

 

În diagrama 2 sunt redate rezultatele susţinerii examenului complex (proba scrisă) grupa CON 1804G, în 

procente. 

 

Aceste rezultate demonstrează o pregătire bună ai elevilor la susținerea examenului de calificare. 
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În baza Ordinului Nr. 125 b din 25 octombrie 2021, la elaborarea lucrărilor de diplomă au fost desemnați 

elevii cu  temele lucrărilor de diplomă şi conducătorii după cum urmează: 

 Anghel Irina  cu tema „Contabilitatea drepturilor salariale, a reţinerilor generate şi analiza fondului 

de remunerareˮ, coordonator - Stratu Olesea, 

 Borodachii Anna cu tema „Contabilitatea operaţiunilor cu numerarul şi diagnosticul lichidităţii 

acestuiaˮ, coordonator - Prigalo Elena, 

 Iustin Otilia  „Contabilitatea materialelor şi a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi analiza 

eficienţei utilizării lorˮ, coordonator - Afonschi Ala, 

 Cazacu Ionela „Contabilitatea şi analiza cheltuielilor şi reflectarea acestora în situaţiile financiareˮ, 

coordonator - Ciornîi Revilia, 

 Lavric Ana-Maria „Contabilitatea cârdurilor de plăţi şi rolul lor în condiţiile expansiunii plăţilor 

electroniceˮ, coordonator - Ciornîi Revilia, 

 Sîrbu Mihaela „Contabilitatea creanţelor şi a datoriilor personaluluiˮ, coordonator - Afonschi Ala, 

 Spînu Vera „Contabilitatea şi analiza veniturilor şi reflectarea acestora în situaţiile financiareˮ, 

coordonator - Prigalo Elena, 

 Canja Victor „Contabilitatea şi auditul stocurilorˮ, coordonator – Timotin Dorina, 

 Gurău Marinela „Contabilitatea imobilizărilor necorporaleˮ, coordonator – Calcatinge Ludmila. 

La susținerea lucrării de diplomă s-au prezentat elevii sus menționați, 9 elevi din 9 admiși. Elevii au 

prezentat importanța și actualitatea temei cercetate, scopul și obiectivele propuse, conținutul succint al 

fiecărui capitol din lucrarea de diplomă, punctele forte, punctele slabe și recomandările propuse pentru 

soluționarea lacunelor depistate la entitatea analizată. Membrii comisiei au adresat întrebări în cadrul 

interviului. 

Tabelul 2 

Rezultatele susținerii lucrărilor de diplomă 

Grupa 

Numărul 

candidaților 

admiși la 

susținerea 

lucrărilor de 

diplomă 

Numărul 

candidaților care 

au susținut 

lucrarea de 

diplomă 

Inclusiv pe note: 

total 

inclusiv 

din anii 

precedenți 

total 

inclusiv 

din anii 

precedenți 

10 9 8 7 6 5 <5 

CON1801G 7  7  7       

CON1804G 2  2  2       

Total  9  9  9       

Datele prezentate în tabel relevă că toți elevii au fost apreciați cu note de „10”, ceea ce demonstrează 

că fiecare elev a dat dovadă de un nivel înalt de cunoștințe în domeniile abordate în lucrările de diplomă.  
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Analizând media generală pe grupe,  putem constata,  o medie de 7,28  au obținut elevii grupei CON 

1801 G, fiind urmată de grupa CON 1804 G cu nota medie de 7,16.  

La susținerea  examenului complex (proba scrisă) s-au prezentat 11 elevi din 11 admiși din 

instituția de învățământ profesional tehnică, Colegiul Internațional de Administrare și Business, cu situația 

academică încheiată înainte de susținere. 

În tabelul 3 sunt prezentate rezultatele probei scrise al examenului de calificare pentru elevii 

instituției de învățământ profesional tehnice Colegiul Internațional de Administrare și Business: 

Tabelul 3 

Rezultatele susținerii examenului complex (proba scrisă) 

Grupa 

Numărul 

candidaților 

admiși la proba 

scrisă/la 

calculator 

Numărul 

candidaților care 

au susținut proba 

scrisă/la calculator 

Inclusiv pe note: 

total 

inclusiv 

din anii 

precedenți 

total 

inclusiv 

din anii 

precedenți 

10 9 8 7 6 5 <5 

CON-182 11  11   1 2 1 5 2  

Total  11  11   1 2 1 5 2  

 

Ca urmare a rezultatelor obținute la susținerea examenului complex (proba scrisă) se constată că din 

cele 11 de lucrări scrise cu note înalte (8 – 10) au fost apreciate 3 lucrări (ceea ce reprezintă (27,27%) din 

lucrări, 1 lucrare (sau 9,09%) a fost apreciată cu nota „7”, 5 lucrări (sau 45,46%) cu nota „6” și 2 lucrări cu 

nota 5 (18,18 %). Menționăm că note sub 5 nu au fost înregistrate de către elevi. 

Media generală pentru elevii instituției de învățământ profesional tehnice Colegiul Internațional de 

Administrare și Business,  este de 6,54. 

 

Concluzii și recomandări: 

Pentru îmbunătățirea calității pregătirii specialiștilor în la specialitatea Contabilitate, Comisia de evaluare și 

calificare consideră necesare următoarele acțiuni: 

- de a acorda o mai mare atenție formării competențelor practice în domeniul financiar-contabil;  

- de a acorda o atenție sporită la perfectarea documentelor contabile primare și centralizatoare; 

- susținerea verbală a examenului de calificare în scopul valorificării competențelor de comunicare și 

dezvoltare a gândirii critice. 

 

Președinte al Comisiei de evaluare și calificare _______________________ Andrieș Violeta 

                                                                                         (Semnătura) 
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RAPORT 

PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE CALIFICARE 

Comisia 2 

Calificarea acordată:  CONTABIL 

Conform Ordinului directorului IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe  nr. 57b din 18 mai 2022 

pentru desfășurarea examenului de calificare  în anul de studii 2021 – 2022 la specialitatea 41110 

Contabilitate, a fost constituită Comisia de evaluare și calificare în următoarea componență: 

 

Președinte – Bubliţchi Alina, director „International Accounting” SRL. 

Vicepreședinte – Branişte Silvia, director adjunct pentru instruire şi educaţie, IP CEEF. 

Membrii comisiei: 

Timotin Dorina, profesor discipline de specialitate, IP CEEF. 

Calcatinge Ludmila,  profesor discipline de specialitate, IP CEEF. 

Caldare Tatiana, contabil superior, „TRICOLUX” SRL, reprezentant al mediului de afaceri. 

Secretarul comisiei – Calcatinge Ludmila. 

 Rezultatele probelor examenului de calificare: 

Tabelul 1 

Rezultatele susținerii probei scrise de către elevii IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe 

Grupa 

Numărul 

candidaților admiși 

la proba scrisă 

Numărul 

candidaților care au 

susținut proba scrisă 

Inclusiv pe note: 

total 

inclusiv din 

anii 

precedenți 

total 

inclusiv din 

anii 

precedenți 

10 9 8 7 6 5 <5 

CON 1802G 23 0 23 0 0 0 3 13 5 2 0 

CON 1803G 18 0 18 0 0 0 1 5 7 5 0 

Total  41 0 41 0 0 0 4 18 12 7 0 

Datele generale de la susținerea examenului de calificare demonstrează că din cele 41 de lucrări scrise cu 

note înalte (8 – 10) au fost apreciate  doar 4 lucrări ( ceea ce reprezintă (9.76% ) din lucrări, 18 lucrări (sau 

43.90%) au fost apreciate cu nota „7” și 12 lucrări (sau 29.27%) cu nota „6” , 7 lucrări cu nota 5 (17.07 %). 

Menționăm că note sub 5 nu au fost acordate candidaților. 
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 Aceste rezultate demonstrează o pregătire  bună a elevilor la susținerea examenului de calificare.  

 Elevii absolvenți ai anului 2022 cu media generală  mai mare de 9,00 au susținut lucrarea de diplomă,  

din grupa CON 1802 G - 4 elevi şi CON 1803 G -7 elevi, rezultatele fiind prezentate în tabelul 2. 
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Tabelul 2 

Rezultatele susținerii lucrărilor de diplomă de către elevii IP Centrul de Excelență în Economie și 

Finanțe 

Grupa 

Numărul 

candidaților 

admiși la 

susținerea 

lucrărilor de 

diplomă 

Numărul 

candidaților care au 

susținut lucrarea de 

diplomă 

Inclusiv pe note: 

total 

inclusiv din 

anii 

precedenți 

total 

inclusiv din 

anii 

precedenți 

10 9,50 8 7 6 5 <5 

CON 1802G 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 

CON 1803G 7 0 7 0 6 1      

Total  11 0 11 0 10 1 0 0 0 0 0 

Datele generale de la susținerea lucrărilor de diplomă (tab.2) demonstrează, că 10 susțineri au fost apreciate 

cu note de „10”, şi o singură elevă a obţinut nota „9,50”, demonstrând un nivel înalt de cunoștințe în 

domeniile abordate în lucrările de diplomă. Nota medie fiind 9,95. 

Analizând media generală pe grupe,  putem constata,  o medie de 7,22,  au obținut elevii grupei CON 1802 

G, fiind urmată de grupa CON 1803 G cu nota medie de 7,18.  

Concluzii și recomandări: 

Pentru îmbunătățirea calității pregătirii specialiștilor în domeniul contabilității Comisia de evaluare și 

calificare consideră necesare următoarele acțiuni: 

- pentru itemii complecşi de a prezenta puctajul mai detaliat; 

- de a acorda o atenție sporită la perfectarea documentelor primare, registrelor contabile; 

- susținerea verbală a examenului de calificare în scopul valorificării competențelor de comunicare și 

dezvoltare a gândirii critice. 

  

Președinte al Comisiei de evaluare și calificare _______________________ Bubliţchi Alina 

                                                                                         (Semnătura) 
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RAPORT 

PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE CALIFICARE 

 

Conform Ordinului directorului IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe  nr. 57b din 18 mai 

2022 pentru desfășurarea examenului de calificare  în anul de studii 2021 – 2022 la specialitatea 41120 

Impozite și percepere fiscală, a fost constituită Comisia de evaluare și calificare în următoarea componență: 

Președinte – Ceban Larisa, auditor public principal, Curtea de conturi. 

Vicepreședinte – Fetescu Cezara, IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, director adjunct pentru 

instruire practică și de producere. 

Membrii comisiei: 

Stratu Olesea, profesor discipline de specialitate, IP CEEF. 

Afonschi Ala,  profesor discipline de specialitate, IP CEEF. 

Daranuța Natalia, contabil-șef, „Zimagro-Plus” SRL, reprezentant al mediului de afaceri. 

Secretarul comisiei – Afonschi Ala. 

 

Rezultatele probelor examenului de calificare: 

Tabelul 1 

Rezultatele susținerii probei scrise de către elevii IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe 

Grupa 

Numărul 

candidaților 

admiși la proba 

scrisă 

Numărul 

candidaților care 

au susținut proba 

scrisă 

Inclusiv pe note: 

total 

inclusiv 

din anii 

precedenți 

total 

inclusiv 

din anii 

precedenți 

10 9 8 7 6 5 <5 

IPF 

1805G 

23 0 23 0 1 2 8 9 3 0 0 

Total  23 0 23 0 1 2 8 9 3 0 0 

Datele generale de la susținerea examenului de calificare demonstrează că din cele 23 de lucrări scrise 

cu note înalte (8 – 10) au fost apreciate 47,83% din lucrări, 9 lucrări (sau 39,13%) au fost apreciate cu nota 

„7” și 3 lucrări (sau 13,04%) cu nota „6” . Menționăm că note de 5 și nici sub 5 nu au fost acordate 

candidaților. 

 Aceste rezultate demonstrează o pregătire foarte bună a elevilor la susținerea examenului de 

calificare.  

 Elevii absolvenți ai anului 2022 cu media generală  mai mare de 9,0 au susținut lucrarea de diplomă, 

rezultatele fiind prezentate în tabelul 2. 

 

 

Tabelul 2 

Rezultatele susținerii lucrărilor de diplomă de către elevii IP Centrul de Excelență în Economie și 

Finanțe 

Grupa 
Numărul 

candidaților 

Numărul 

candidaților care 
Inclusiv pe note: 
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admiși la 

susținerea 

lucrărilor de 

diplomă 

au susținut 

lucrarea de 

diplomă 

total 

inclusiv 

din anii 

precedenți 

total 

inclusiv 

din anii 

precedenți 

10 9 8 7 6 5 <5 

IPF 

1805G 

5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 

Total  5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 

Datele generale de la susținerea lucrărilor de diplomă (tab.2) demonstrează, că toate 5 susțineri au fost 

apreciate cu note de „10”, elevii demonstrând un nivel înalt de cunoștințe în domeniile abordate în lucrările 

de diplomă. Nota medie fiind 10. 

Tabelul 3 

Rezultatele susținerii probei scrise de către elevii Colegiului de Studii Administrative și Fiscale 

Grupa 

Numărul 

candidaților 

admiși la proba 

scrisă 

Numărul 

candidaților care 

au susținut proba 

scrisă 

Inclusiv pe note: 

total 

inclusiv 

din anii 

precedenți 

total 

inclusiv 

din anii 

precedenți 

10 9 8 7 6 5 <5 

IPF-041 38 0 38 0 0 0 0 0 3 18 17 

Total  38 0 38 0 0 0 0 0 3 18 17 

Datele generale de la susținerea examenului de calificare demonstrează că din cele 38 de lucrări scrise 

cu note mai mari decât 5 (5-6) au fost apreciate 21 de lucrări sau 55,26%, iar cu note sub 5 – 17 lucrări sau 

44,74%. 

Ținem să menționăm că rezultatele obținute de către elevii Colegiului de Studii Administrative și 

Fiscale demonstrează un nivel foarte scăzut de competențe profesionale deținute de către elevii evaluați. 

   

Concluzii și recomandări: 

Pentru îmbunătățirea calității pregătirii specialiștilor în domeniul contabilității Comisia de evaluare și 

calificare consideră necesare următoarele acțiuni: 

- de a acorda o mai mare atenție formării competențelor practice în domeniul financiar-contabil;  

- de a acorda o atenție sporită la perfectarea dărilor de seamă fiscale; 

- susținerea verbală a examenului de calificare în scopul valorificării competențelor de comunicare și 

dezvoltare a gândirii critice. 

 

Președinte al Comisiei de evaluare și calificare _______________________ CEBAN Larisa 

                                                                                         (Semnătura) 
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RAPORT 

PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENELUI DE CALIFICARE ŞI A LUCRĂRILOR DE DIPLOMA  

la specialitatea 41210 ”Finanțe și asigurări”  

în anul de studii 2021/2022 

 

 În conformitate cu prevederile art.63, pct.(6) din Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 

17.07.2014, Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare, aprobat prin ordinul 

MECC nr.1127 din 23.07.2018, a ordinului nr. 18b din 18. 05. 2022 IP CEEF a fost constituită Comisia de 

evaluare și calificare în componența: 

Preşedinte – Banaru Cătălin, șef Departament Asigurări și underwing, General Asigurări SA  

Vicepreşedinte – Cebanu Ion, șef secție didactică II, IP CEEF 

Membrii comisiei: 

1. Susţinerea lucrărilor de diplomă: 

Angela Colța, profesor discipline de specialitate, IP CEEF;      

Ana Nagy Moldovan, profesor discipline de specialitate, IP CEEF; 

Nina Guma, manager, Online Broker Asigurări SRL 

 2. Examen complex la specialitatea Finanțe: 

Angela Colța, profesor discipline de specialitate, IP CEEF;    

Ana Nagy Moldovan, profesor discipline de specialitate, IP CEEF;  

Nina Guma, manager, Online Broker Asigurări SRL 

Secretarul comisiei: Angela Colța  

Elevii de la specialitatea „Finanţe și asigurări” au susținut examenul de calificare complex în formă scrisă 

la următoarele unități de curs: 

- Finanţele întreprinderii; 

- Finanțe publice; 

- Fiscalitate; 

- Asigurări și reasigurări; 

- Management în asigurări. 

Elevii cu o reuşită înaltă (media mai mare de 9,00) la solicitare au elaborat şi susţinut lucrări de 

diplomă. 

 Rezultatele susţinerii probei scrise a examenului de calificare sunt reflectate în tabelul 1. 
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Tabelul 1 

Rezultatele susţinerii probei scrise  

Grupa Nr.  elevi admişi la 

examenul de calificare 

Nr. elevi 

care au 

susţinut 

examenul 

de  

calificare 

Notele 

 10 9 8 7 6 5 <5 

FA 1806G 21 21 2 4 2 8 5 - - 

FA 1807G 22 22 1 3 3 9 4 2 - 

Total 43 43 3 7 5 17 9 2 - 

  

Examenul de calificare la specialitatea „Finanțe și asigurări” proba scrisă a fost constituit din partea I 

subiecte teoretice și partea II subiecte practice, ponderea de notare fiind de 40% la 60%.   

Conform datelor din tabelulul 1, concluzionăm că la examenul de calificare, proba scrisă la 

specialitatea „Finanțe și asigurări” au fost admişi 43 de elevi, grupele FA 1806 G, și FA 1807 G, care au 

susținut cu succes examenul, media generală fiind de 7,34 

 Contestații nu au fost. Calitatea reuşitei (notele cuprinse între 10-8) constituie 34,88%. 

Tabelul 2 

Rezultatele susţinerii lucrărilor de diplomă 

Grupa Nr. de elevi 

admişi la 

susţinerea 

lucrărilor 

de diplomă 

Nr. de elevi care au 

susţinut lucrările de 

diplomă 

Notele 

Elaborarea Susținerea Media generală 

10 9 10 9 10 9,5 

FIN 

1806G 

        

FIN 

1807G 

4 4 3 1 4 0 3 1 

Total 4 4 3 1 4 0 3 1 

 

La susținerea lucrărilor de diplomă, reflectată în tabelul 2, toți cei 4 elevi admiși au susținut pe nota 

10. În avizul conducătorului lucrării de diplomă 1 elev a fost apreciat cu nota 9 și 3 elevi apreciați cu nota 

10. Respectiv 3 elevi au nota generală 10, iar 1 elev nota generală 9,5. Nota medie a lucrărilor de diplomă în 

grupele   FA 1806G și FA 1807G  constituie 9,85, iar calitatea reușitei este de 100%. 
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Figura 1. Reuşita elevilor la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de diplomă la specialitatea 

Finanțe și asigurări promoţia 2022 în mărimi absolute 

 

Din totalul 47 candidați admiși la examenul de calificare și susținerea lucrărilor de diplomă, cea mai 

mare pondere o au notele între limita 7,49-6,5 și 6,49-5,5 care constituie 36,17% și respectiv 19,15%. 

Notele de 10-9,5 constituie 14,89%, 9,49-8,5 constituie 14,89%, 8,49-7,5 – 10,64%, iar  5,49-5,00 – 

4,26% din totalul notelor acordate. 

   
 

Figura 2. Reuşita elevilor la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de diplomă la  

specialitatea Finanțe și asigurări, promoţia 2022 în mărimi relative 

 

Nota medie la specialitatea ”Finanțe și asigurări” pentru proba scrisă la examenul de calificare și 

susținerea lucrărilor de diplomă constituie 7,57. 
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Rezultatele obținute de către elevi la examenul de calificare sub formă de teste scrise, elaborate din 

subiecte teoretice și  practice, în proporție de  40% la 60%, le considerăm bune. Deși am fost impuși de a 

trece la o altă formă de predare-învățare în regim online, elevii au dat dovadă de cunoștințe, abilități și 

deprinderi.  

Elevii deja cunosc mecanismul susținerii examenelor, iar metodele de predare învățare au fost orientate 

spre dezvoltarea competențelor necesare. 

Pentru o mai bună desfășurare a examenului de calificare se propun următoarele recomandări: 

1. Examenul de calificare să fie organizat sub formă verbală; 

2. Implicarea în procesul de instruire a reprezentanților pieței muncii, agenților economici în scopul 

asigurării conexiunii între procesul de formare a competențelor profesionale şi inserția acestora 

în câmpul muncii. 

3. Optimizarea numărul anexelor, proceselor verbale la examenele de calificare. 

 

 

 

23 iunie 2022 

Preşedintele comisiei de examinare şi calificare                                  

 

Banaru Cătălin, 

șef  Departament Asigurări și underwing, General Asigurări SA  
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RAPORT 

PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENELOR DE CALIFICARE ŞI A LUCRĂRILOR 

DE DIPLOMĂ  

la specialitatea 41220  ”Finanţe și bănci”  

în anul de studii 2021/2022 

 În conformitate cu prevederile art.63, pct.(6) din Codul Educației al Republicii 

Moldova nr. 152 din 17.07.2014, Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de 

calificare, aprobat prin ordinul MECC nr.1127 din 23.07.2018, a ordinului nr.54b IP CEEF 

din 18.05.2022 a fost constituită Comisia de evaluare și calificare în componența: 

Preşedinte – Beldiga Ghenadie, șef Departament Parteneriate și Ecosisteme Business 

Banking,  BC ”MAIB” S.A.; 

Vicepreşedinte – Cereteu Romeo, șef secție didactică IV, IP CEEF; 

Membrii comisiei: 

Roller Ala, profesor discipline de specialitate, IP CEEF; 

Casian Irina, profesor discipline de specialitate, IP CEEF; 

Bantaș Carolina, director adjunct sucursala ”Zorile”, BC ”Moldindconbank” SA. 

Secretarul comisiei – Casian Irina. 

Elevii de la specialitatea Finanţe și bănci au susținut examenul de calificare complex în 

formă scrisă la următoarele unități de curs: 

- Finanţe; 

- Bazele activităţii bancare; 

- Gestiunea riscurilor bancare. 

Elevii cu o reuşită înaltă (media mai mare de 8,50) la solicitare au elaborat şi susţinut 

lucrări de diplomă. 

 Rezultatele susţinerii examenului de calificare sunt reflectate în tabelul 1, iar în tabelul 

2 sunt prezentate rezultatele  susținerii lucrărilor de diplomă. 
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Tabelul 1 

Rezultatele susţinerii examenului de calificare  

Grupa Nr.  elevi admişi la 

examenele de 

absolvire 

Nr. elevi care 

au susţinut 

examenele de 

absolvire  

Notele 

 10 9 8 7 6 5 <5 

FB1808G 17 17 2 1 4 4 4 2 - 

FB1809G 22 22 - 2 3 5 8 4 - 

Total 39 39 2 3 7 9 12 6 - 

 Datele tabelului 1 ne arată că la examenul de calificare au fost admişi 39 de elevi din 

grupele FB1808G și FB1809G, care au susţinut acest examen în mediu pe nota 6,87. 

Contestații nu au fost. Calitatea reuşitei (notele cuprinse între 10-8) constituie 30,76%. 

Tabelul 2 

Rezultatele susţinerii lucrărilor de diplomă 

Grupa Nr. de elevi 

admişi la 

susţinerea 

lucrărilor 

de diplomă 

Nr. de elevi care au 

susţinut lucrările de 

diplomă 

Notele 

Elaborarea Susținerea Nota 

generală 

10 9 10 9 10 9,5 9 

FB1808G 9 9 7 2 7 2 6 2 1 

FB1809G 7 7 7  7  7   

Total 16 16 14 2 14 2 13 2 1 

Potrivit datelor din Tabelul 2, observăm că  toți cei 16 elevi admiși au susținut lucrarea 

de diplomă cu succes, din care majoritatea (13 elevi) pe nota 10, 2 elevi pe nota 9,5, iar 1 elev 

pe nota 9. Respectiv nota medie la susținerea lucrărilor de diplomă de către elevii din grupele 

FB1808G și FB1809G este de 9,87, iar calitatea reușitei este de 100%.  
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Figura 1. Reuşita elevilor la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de diplomă 

la profilul 412 Finanțe, activitate bancară și asigurări, specialitatea 41220  ”Finanţe și 

bănci” promoţia 2022 în mărimi absolute 

 

După cum observăm, pe intervalele de note de la 7 până la 10 sunt înregistrate mai mult 

de jumătate de note (53,85%). 

 

 

Figura 2. Reușita elevilor la examenul de calificare şi susținerea lucrărilor de diplomă 

la profilul 412 Finanțe, activitate bancară și asigurări, specialitatea 41220  ”Finanțe și 

bănci” promoția 2022 în mărimi relative 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 9 8 7 6 5

FB1808G FB1809G

11%

22%

16%
13%

7%

31%

5,0-5,49 5,50-6,49 6,5-7,49 7,5-8,49 8,5-9,49 9,5-10



 18 

Nota medie pe specialitatea 41220 ”Finanțe și bănci” la ambele probe ale examenului 

de calificare constituie 8,37. 

Concluzii generale: 

Rezultatele elevilor înregistrate la examenul de calificare sub formă de teste scrise le 

considerăm bune, deși o bună parte din unitățile de curs au fost predate în regimul online. 

Elevii deja cunosc mecanismul susținerii examenelor, iar metodele de predare au fost 

orientate spre dezvoltarea competențelor necesare.  

Pentru o mai bună desfășurare a examenului de calificare se propun următoarele 

recomandări: 

- de organizat susținerea orală a examenului de calificare; 

- încurajarea și recunoașterea realizărilor proprii ale studentului; 

- implicarea în procesul de instruire a reprezentanților pieței muncii, agenților economici 

în scopul asigurării conexiunii între procesul de formare a competențelor profesionale 

şi angajarea în câmpul muncii. 

 

 

24 iunie 2022  

 

 

Preşedintele comisiei   Beldiga Ghenadie, șef 

de examinare şi calificare                                Departament Parteneriate și Ecosisteme 

Business Banking,  BC ”MAIB” S.A. 
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RAPORT 

PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENELOR DE CALIFICARE ŞI A LUCRĂRILOR 

DE DIPLOMĂ  

la programul de formare profesională 41310 „Planificarea și administrarea afacerilor”  

în anul de studii 2021/2022 

În conformitate cu prevederile art.63, pct.(6) al Codului Educației al Republicii Moldova nr. 

152 din 17.07.2014, al Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de 

calificare, aprobat prin ordinul MECC nr.1127 din 23.07.2018, a Ordinului Directorului I.P.  

C.E.E.F nr. 57b din 18 mai 2022, prin care au fost constituite Comisiile de evaluare și 

calificare, în următoarea componență: 

Preşedinte – Marina REUȚKI, manager resurse umane „Kingdom Paradigm” S.R.L.; 

Vicepreşedinte – dr. Aliona ȘARGO, director I.P. C.E.E.F.; 

 

Membrii comisiei: 

1. Susţinerea lucrărilor de diplomă: 

dr. Angela BOTEZATU, profesor discipline de specialitate, I.P. C.E.E.F.  

(pentru data de 21.06.2022);    

Galina BUGENKO,  profesor discipline de specialitate, I.P. C.E.E.F.  

(pentru data de 22.06.2022);  

Maxim MOROGA, profesor discipline de specialitate, I.P. C.E.E.F.; 

Mihail VEVERIȚA, director „Imobilstar” S.R.L. 

2. Examen de calificare al programului de formare profesională „Planificarea și 

administrarea afacerilor”: 

dr. Angela BOTEZATU, profesor discipline de specialitate, I.P. C.E.E.F.  

(pentru data de 21.06.2022);    

Galina BUGENKO,  profesor discipline de specialitate, I.P. C.E.E.F.  

(pentru data de 22.06.2022);  

Maxim MOROGA, profesor discipline de specialitate, I.P. C.E.E.F.; 

Mihail VEVERIȚA, director „Imobilstar” S.R.L. 

Secretarul comisiei de evaluare și calificare: Maxim MOROGA. 

40 elevi ai programului de formare profesională „Planificarea și administrarea afacerilor” 

au susținut, la data de 21 și 22 iunie 2022, examenul de calificare complex în formă orală la 

următoarele unități de curs: 

- Bazele managementului; 

- Marketingul micilor afaceri; 

- Managementul resurselor umane. 
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9 elevi cu o reuşită înaltă (media mai mare de 9,00), la solicitare, au elaborat şi susţinut 

lucrările de diplomă, la data de 21 și 22 iunie 2022. 

 Rezultatele susţinerii examenului de calificare sunt reflectate în tabelul nr. 1, iar în 

tabelul nr. 3 sunt prezentate rezultatele  susținerii lucrărilor de diplomă. 

 

Tabelul nr.  1 

Rezultatele susţinerii probei orale al examenului de calificare al  

 programului de formare profesională „Planificarea și administrarea afacerilor”  

Grupa nr.  elevi 

admişi la 

examenele de 

absolvire 

nr. elevi care au 

susţinut 

examenele de 

absolvire  

Notele 

 10 9 8 7 6 5 <5 

PAA 1810 G 22 22 5 5 7 3 2 0 0 

PAA 1811 G 18 18 4 5 4 1 2 2 0 

Total 40 40 9 10 11 4 4 2 0 

 Biletele de examinare au fost compuse din 3 itemi, fiecare item având ponderea de 

notare după cum urmează: 

- item I: teoretic – 40 %; 

- item II: problemă analitică – 30%; 

- item III: studiu de caz – 30%, 

în total - 100%, echivalentul a maximum de 30 puncte de notare.  

Baremul de notare a probei orale a Examenului de calificare este prezentat în tabelul nr. 

2. 

Tabelul nr.  2 

Baremul de notare pentru proba orală a examenului de calificare al  

 programului de formare profesională „Planificarea și administrarea afacerilor”  

nota 10 9 8 7 6 5 4 3,2,1 

punctajul 

acumulat 
30-28 27-26 25-23 22-19 18-14 13-10 9-6 5-0 

 

Rezultatele examenului de calificare, reflectate în tabelul nr. 1, ne indică faptul că pentru 

susținerea examenului nominalizat au fost admiși 40 elevi ai programului de formare 

profesională „Planificarea și administrarea afacerii” din grupele academice PAA 1810 G și 

PAA 1811 G, obținând o medie generală de 8,25 ( opt întregi douăzeci și cinci sutimi). 

Contestații nu au fost depuse. Calitatea reuşitei (notele cuprinse între 10-8) constituie 75,0 

%.  

Tabelul nr. 3 

Rezultatele susţinerii lucrărilor de diplomă al  

 programului de formare profesională „Planificarea și administrarea afacerilor”  

Grupa Notele 
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nr. de elevi admişi la 

susţinerea lucrărilor 

de diplomă 

nr. de elevi care au 

susţinut lucrările de 

diplomă 

10 9,50 9 

PAA 1810 G 2 2 1 1 - 

PAA1811G 7 7 7 - - 

Total 9 9 8 1 - 

Lucrările de diplomă elaborate și susținute de cei 9 elevi au avut tematicile enumerate 

în tabelul nr. 4. 

Tabelul nr. 4 

Tema lucrărilor de diplomă ale elevilor  

 programului de formare profesională „Planificarea și administrarea afacerilor”  
Nr. 

crt. 

Nume, 

prenume elev 

Grupa 

academică 

Tema lucrării de diplomă Coordonator 

științific 

1 Rusu 

Marinela 

PAA1810G Strategii și politici investiționale în 

economia Republicii Moldova – 

dimensiuni de conținut și aplicare 

dr. Gabriel 

PALADE 

2 Vîlcu 

Nicoleta 

PAA1810G Managementul calității totale: modalități 

de implementare în cadrul unităților 

economice 

dr. Angela 

BOTEZATU 

3 Bancu 

Cristina -

Mihaela 

PAA1811G Sisteme eficiente de management al 

echipelor 

dr. Aliona 

ȘARGO  

4 Marandici 

Cristina 

PAA1811G Eficientizarea managementului 

resurselor umane în vederea creșterii 

performanței entităților 

dr. Aliona 

ȘARGO 

5 Marținiuc 

Vlad 

PAA1811G Stimulentele economice în Republica 

Moldova pentru dezvoltarea ÎMM-urilor 

Galina 

BUGENKO 

6 Pavlusi 

Valeria 

PAA1811G Promovarea brandului prin intermediul 

social media 

dr. Aliona 

ȘARGO 

7 Purice 

Roxana 

PAA1811G Dezvoltarea și susținerea sectorului 

ÎMM prin proiecte 

Valeriu 

JEREGHE 

8 Șargo Ilie PAA1811G Cultura organizațională și rolul ei în 

ÎMM 

Valeriu 

JEREGHE 
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9 Tacu 

Andreea 

PAA1811G Organizarea managementului resurselor 

umane la întreprindere 

dr. Cătălina 

ILCIUC 

 

În urma susținerii lucrărilor de diplomă, rezultatele fiind indicate în tabelul nr. 3, o 

elevă a obținut nota 9,50, iar celorlalți 8 elevi le-au fost acordată nota 10. Nota medie generală 

la susţinerea lucrărilor de diplomă în grupele academice PAA 1810G și PAA 1811 G este de 

9,94 (nouă întregi și nouăzeci și patru sutimi), iar calitatea reușitei este de 100%.  

Figura nr. 1 

 

Figura nr. 1. Reuşita elevilor la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de diplomă la profilul 

Planificarea și administrarea afacerilor, programul de formare profesională Planificarea și 

administrarea afacerilor, promoţia 2022 în mărimi absolute 
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- 5,00 – 5,49: 4,08 %; 

- < 5,00: 0 %, 

 ponderea cea mai mare aparținând intervalului de notare 9.50 – 10.00, cu un procentaj de 

36,74, fiind urmat de intervalul de notare 8.50 – 9.49, cu o pondere de 20,41%, următorul 

intervalul de notare fiind 7.50 – 8.49, cu 22,45 puncte procentuale. Ponderi mai joase sunt 

stabilite pentru limitele notelor 6.50 – 7.49 și 5.50 – 6.49, cu același procentaj de 8,16%, 
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notelor obținute de cei 49 elevi ai programului de formare profesională „Planificarea și 

administrarea afacerilor”, promoția 2022. 

 

Figura nr. 

2. Reuşita elevilor la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de diplomă la profilul Planificarea 

și administrarea afacerilor, programul de formare profesională Planificarea și administrarea afacerilor, 

promoţia 2022 în mărimi relative 

 

Nota medie al programului de formare profesională Planificarea și administrarea 

afacerilor, la examenul de calificare și susținerea lucrărilor de diplomă constituie 8,57 ( opt 

întregi cincizeci și șapte sutimi). 
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examinare.  
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lucrărilor de diplomă, se propun următoarele recomandări: 
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- Dotarea auditoriilor unde se vor organiza ulterioarele examene de calificare și susținere a 

lucrărilor de diplomă cu echipamente IT necesare (tablă interactivă, multifuncțională, 

notebook, telecomandă pentru proiector etc.). 

 

Preşedinte al Comisiei de examinare şi calificare___________/Marina REUȚKI/   

Secretar al Comisiei de examinare și calificare     __________/Maxim MOROGA/   
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RAPORT 

PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENELOR DE CALIFICARE ŞI A LUCRĂRILOR 

DE DIPLOMA  

la specialitatea 61210 ”Analiza aplicațiilor web”  

în anul de studii 2021/2022 

 

 În conformitate cu prevederile art.63, pct.(6) din Codul Educației al Republicii 

Moldova nr. 152 din 17.07.2014, Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de 

calificare, aprobat prin ordinul MECC nr.1127 din 23.07.2018, a ordinului nr.57b IP CEEF 

din 18.05.2022 a fost constituită comisia de evaluare și calificare în componența: 

Preşedinte – Cebotari Olga, responsabil de proiecte, ”Cedacri International” SRL; 

Vicepreşedinte – dr. Cătălina Ilciuc, șeful secției didactice II, IP CEEF; 

Membrii comisiei: 

1. Susţinerea lucrărilor de diplomă: 

Borcoman Ina, profesor de discipline de specialitate, șeful catedrei „Informatica”, IP 

CEEF; 

Zatîca Alexandru, profesor de discipline de specialitate, IP CEEF; 

Lupașcu Cătălin, software developer, ”ASIST Software”, Suceava, România; 

Secretarul comisiei: Zatîca Alexandru. 

 2. Examen complex la specialitatea Administrarea aplicațiilor web: 

Zatîca Alexandru, profesor de discipline de specialitate, IP CEEF; 

Melnic Tatiana, profesor de discipline de specialitate, IP CEEF; 

Lupașcu Cătălin, software developer, ”ASIST Software”, Suceava, România; 

Secretarul comisiei: Zatîca Alexandru 

Elevii de la specialitatea Administrarea aplicațiilor web au susținut examenul de calificare 

complex asistat de calculator, bazat pe formarea următoarelor competențe specifice: 

- Planificarea aplicațiilor web; 

- Definirea structurii și conținutului paginii web; 

- Editarea aspectului și formatarea elementelor din pagini web; 

- Crearea de conținut web interactiv; 
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- Realizarea paginilor web cu conținut dinamic; 

- Testarea aplicațiilor web; 

- Administrarea web-serverelor; 

- Dezvoltarea aplicațiilor web; 

- Managementul proiectelor web. 

Elevii cu o reuşită înaltă (media mai mare de 9,00) la solicitare au elaborat şi au susţinut 

lucrări de diplomă. 

 Rezultatele susţinerii examenului de calificare sunt reflectate în tabelul 1, iar în tabelul 

2 sunt prezentate rezultatele susținerii lucrărilor de diplomă. 

Tabelul 1 

Rezultatele susţinerii probei scrise la Administrarea aplicațiilor web 

Grupa Nr. elevi 

admişi la 

examenele 

de absolvire 

Nr. elevi care 

au susţinut 

examenele de 

absolvire  

Notele 

 10 9 8 7 6 5 <5 

AAW 1812G 24 24 - 4 8 4 6 2 - 

 Examenul de calificare la specialitatea Administrarea aplicațiilor web asistat de 

calculator a fost constituit din proba teoretică, formată din rezolvarea unui test online și și o 

probă practică ce constă în elaborarea unui produs de tip site web, ponderea la notare era 40% 

la 60%. Datele tabelului 1 ne arată că la examenul de calificare au fost admiși 24 de elevi din 

grupa AAW1812G, care au susținut acest examen în mediu pe nota 7,08. Contestații nu au 

fost. Calitatea reușitei (notele mai mari de 7) constituie 54,16%. 
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Tabelul 2 

Rezultatele susţinerii lucrărilor de diplomă 

Grupa Nr. de elevi 

admişi la 

susţinerea 

lucrărilor 

de diplomă 

Nr. de elevi 

care au 

susţinut 

lucrările 

de diplomă 

Notele 

10 9 8 

AAW1812G 3 3 3 - - 
 

La susținerea lucrărilor de diplomă, reflectată în tabelul 2, toți elevi admiși au primit 

nota 10, respectiv nota medie la susţinerea lucrărilor de diplomă în grupa AAW 1812G este 

de 10,00, iar calitatea reușitei este de 100%.  

 

Figura 1. Reuşita elevilor la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de diplomă 

la specialitatea Administrarea aplicațiilor web, promoţia 2022 în mărimi absolute 

La examenele de absolvire nota a fost acordată cu zecimi, cea mai mare pondere o au 

notele între limita 8,49-7,75 care constituie 33,33%. 

Nota medie pe specialitate la ambele probe ale examenului de calificare constituie 7,08. 
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Concluzii și recomandări: 

1. Comisia pentru examenul de calificare și susținerea proiectului de diplomă în cadrul 

IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe a activat în strictă concordanță 

instrucțiunea privind organizarea și desfășurarea examenului de calificare în 

învățământul profesional tehnic postsecundar. 

2. Menționăm că criteriile de selecție impuse prin decizia catedrei privind selectarea 

candidaților pentru scrierea lucrărilor de diplomă au fost corecte, ceea ce a fost 

demonstrat prin calitatea lucrărilor sale, care au fost apreciate cu nota maximă. 

 

24 iunie 2022  

Președintele comisiei de examinare şi calificare                                  Cebotari Olga, 

Project Manager, 

ÎCS ”Cedacri International” SRL 
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RAPORT 

PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENELOR DE CALIFICARE ŞI A LUCRĂRILOR 

DE DIPLOMA  

la specialitatea 61310 ”Programarea și analiza produselor de program”  

în anul de studii 2021/2022 

 

 În conformitate cu prevederile art.63, pct.(6) din Codul Educației al Republicii 

Moldova nr. 152 din 17.07.2014, Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de 

calificare, aprobat prin ordinul MECC nr.1127 din 23.07.2018, a ordinului nr.57b din 

18.05.2022 IP CEEF a fost constituită comisia de evaluare și calificare în componența: 

Preşedinte – Cebotari Olga, responsabil de proiecte, ”Cedacri International” SRL; 

Vicepreşedinte – dr. Cătălina Ilciuc, șeful secției didactice II, IP CEEF; 

Membrii comisiei: 

1. Susţinerea lucrărilor de diplomă: 

Borcoman Ina, profesor de discipline de specialitate, șeful catedrei „Informatica”, IP 

CEEF; 

Zatîca Alexandru, profesor de discipline de specialitate, IP CEEF; 

Lupașcu Cătălin, software developer, ”ASIST Software”, Suceava, România; 

Secretarul comisiei: Zatîca Alexandru. 

 2. Examen complex la specialitatea Programarea și analiza produselor de program: 

Zatîca Alexandru, profesor de discipline de specialitate, IP CEEF; 

Melnic Tatiana, profesor de discipline de specialitate, IP CEEF; 

Lupașcu Cătălin, software developer, ”ASIST Software”, Suceava, România; 

Secretarul comisiei: Zatîca Alexandru. 

Elevii de la specialitatea Programarea și analiza produselor de program au susținut 

examenul de calificare complex asistat de calculator, bazat pe formarea următoarelor 

competențe specifice: 

- Planificarea produsului program; 
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- Proiectarea produsului program; 

- Dezvoltarea produsului program; 

- Integrarea componentelor produsului program; 

- Testarea produsului program; 

- Managementul proiectelor și al portofoliilor de proiecte; 

- Gestionarea securității informațiilor. 

Elevii cu o reuşită înaltă (media mai mare de 9,00) la solicitare au elaborat şi susţinut 

lucrări de diplomă. 

 Rezultatele susţinerii examenului de calificare sunt reflectate în tabelul 1, iar în tabelul 

2 sunt prezentate rezultatele  susținerii lucrărilor de diplomă. 

Tabelul 1 

Rezultatele susţinerii probei scrise la  

Programarea și analiza produselor de program 

Grupa Nr.  elevi 

admişi la 

examenele 

de absolvire 

Nr. elevi care 

au susţinut 

examenele de 

absolvire  

Notele 

 10 9 8 7 6 5 <5 

PAP 1813G 20 20 - 2 4 5 8 1 - 

 Examenul de calificare la specialitatea Programarea și analiza produselor de program 

asistat de calculator a fost constituit din proba teoretică, formată din rezolvarea unui test 

online și și o probă practică ce constă în elaborarea unei aplicații desktop cu prelucrări de 

date dintr-o bază de date, ponderea la notare era 40% la 60%.  Datele tabelului 1 ne arată că 

la examenul de calificare au fost admiși 20 de elevi din grupa PAP1813G, care au susținut 

acest examen în mediu pe nota 6,96. Contestații nu au fost. Calitatea reușitei (notele mai mari 

de 7) constituie 33,33%. 
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Tabelul 2 

Rezultatele susţinerii lucrărilor de diplomă 

Grupa Nr. de elevi 

admişi la 

susţinerea 

lucrărilor 

de diplomă 

Nr. de elevi 

care au 

susţinut 

lucrările 

de diplomă 

Notele 

10 9 8 

PAP 1813G 7 7 7 - - 
 

La susținerea lucrărilor de diplomă, reflectată în tabelul 2, toți șapte elevi admiși au 

primit nota 10, respectiv nota medie la susţinerea lucrărilor de diplomă în grupa PAP 1813G  

este de 10,00, iar calitatea reușitei este de 100%.  

  

Figura 1. Reuşita elevilor la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de diplomă 

la specialitatea Programarea și analiza produselor de program, promoţia 2022 în 

mărimi absolute 

La examenele de absolvire nota a fost acordată cu zecimi, cea mai mare pondere o au 

notele între limita 5,5-6,49 care constituie 40,00%. 

Nota medie pe specialitate la ambele probe ale examenului de calificare constituie 6,96. 

  

10 - 9,5
26%

9,49 - 8,5
7%

8,49 - 7,5
15%7,49 - 6,5

18%

6,49 - 5,5
30%

5,49 - 5
4%
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Concluzii și recomandări: 

3. Comisia pentru examenul de calificare și susținerea proiectului de diplomă în cadrul 

IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe a activat în strictă concordanță 

instrucțiunea privind organizarea și desfășurarea examenului de calificare în 

învățământul profesional tehnic postsecundar. 

4. Menționăm că criteriile de selecție impuse prin decizia catedrei privind selectarea 

candidaților pentru scrierea lucrărilor de diplomă au fost corecte, ceea ce a fost 

demonstrat prin calitatea lucrărilor sale, care au fost apreciate cu nota maximă. 

5. Urmare a rezultatelor obținute de absolvenți, la examenul complex, recomandăm de 

acordat atenție sporită pe parcursul anului de studii la pregătirea pentru susținerea 

probelor teoretice. De rezolvat cu elevii teste similare (dacă este posibil pe aceeași 

platforma de testare) 

 

24 iunie 2022  

Președintele comisiei de examinare şi calificare                                  Cebotari Olga, 

Project Manager, 

ÎCS ”Cedacri International” SRL 

 


