
RAPORT
PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE CALIFICARE

Conform Ordinului directorului IP Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe 
nr. 54b din 17 mai 2021 pentru desfăşurarea examenului de calificare în anul de 
studii 2020 -  2021 la specialitatea 41110 Contabilitate, a fost constituită Comisia de 
evaluare şi calificare în următoarea componenţă:
Preşedinte -  Botezatu Aliona, contabil şef, RTEC
Vicepreşedinte -  Savciuc C, IP Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe, şef 
secţie didactică IV 
Membrii comisiei:

Ciornîi Revilia, şef catedră Contabilitate şi analiză economică, profesor de 
discipline de specialitate;

Afonschi Ala, profesor de discipline de specialitate, IP CEEF 
Sârbu Vera, profesor de discipline de specialitate, IP CEEF 
Neteda Xenia, contabil superior, „AVN Dragoş” SRL, reprezentantul mediului 

de afaceri.
Secretarul com isiei- Afonschi Ala.

Rezultatele probelor examenului de calificare:
Tabelul 1.

Rezultatele susţinerii probei scrise

G ru p a

N u m ă ru l 
c a n d id a ţilo r  

a d m iş i la  p ro b a  
s c r is ă /la  

c a lc u la to r

N u m ă ru l 
c a n d id a ţilo r  ca re  
au  su s ţin u t p ro b a  

s c r is ă /la  c a lc u la to r

In c lu s iv  p e  no te :

to ta l
in c lu s iv  
d in  an ii 

p re c e d e n ţi
to ta l

in c lu s iv  
d in  an ii 

p re c e d e n ţi
10 9 8 7 6 5 <5

C O N  
1701 G

22 “ 22 - 2 4 4 4 7 1 -

C O N  
1702 G

19 - 19 - - 3 3 9 2 2 "

C O N  
1703 G

19 “ 19 - - 1 2 8 7 1

T o ta l 60 - 60 - 2 8 9 21 16 4 -

Datele generale de la susţinerea examenului de calificare demonstrează, că din
cele 60 răspunsuri cu note înalte (8 -  10) au fost apreciate 31,67% din răspunsuri, 21 
răspunsuri (sau 35,00%) au fost apreciate cu nota „7”, 16 răspunsuri (sau 26,66%) cu 
nota „6” şi 4 răspunsuri (sau 6,67%) cu nota „5”. Note sub „5” n-au fost.

Aceste date demonstrează o pregătire suficient de bună a elevilor la susţinerea 
examenului de calificare.



Elevii absolvenţi ai anului 2021 cu media generală mai mare de 9,0 au susţinut 
lucrarea de diplomă, rezultatele fiind prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2.

Rezultatele susţinerii lucrărilor de diplomă

G ru p a

N u m ă ru l 
c a n d id a ţilo r  

a d m iş i la 
s u s ţin e re a  

lu c ră r ilo r  de 
d ip lo m ă

N u m ă ru l 
c a n d id a ţilo r  ca re  

au  su s ţin u t 
lu c ra re a  de  

d ip lo m ă

In c lu s iv  p e  no te :

to ta l
in c lu s iv  
d in  an ii 

p re c e d e n ţi
to ta l

in c lu s iv  
d in  an ii 

p re c e d e n ţi
10-9 ,5 9 8 7 6 5 <5

C O N  

1701 G

5 - 6 4 " " “ ” “ -

C O N  
1702 G

9 - 9 - 6 “ - - - - -

C O N  
1703 G

4 - 3 2 - - - - - -

T o ta l 18 - 18 - 18 - - - - - -

Datele generale de la susţinerea lucrărilor de diplomă (tab.2) demonstrează, că 
16 susţineri au fost apreciate cu note de „10” şi 2 demonstrând un nivel înalt de 
cunoştinţe în domeniile abordate în lucrările de diplomă. Nota medie fiind 9,94.

Concluzii şi recomandări:
Pentru îmbunătăţirea calităţii pregătirii specialiştilor în domeniul contabilităţii 

Comisia de evaluare si calificare consideră necesare următoarele acţiuni:
5 5

- de a acorda o mai mare atenţie definiţiilor şi noţiunilor economice utilizate la 
predarea disciplinelor de specialitate;

- de a acorda o atenţie sporită la perfectarea documentelor primare şi de sinteză;
- susţinerea verbală a examenului de calificare în scopul valorificării 

competenţelor de comunicare şi dezvoltare a gândirii critice.

Preşedinte al Comisiei de evaluare şi calificare/ A. Botezatu



MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ŞI CERCETĂRII AL 

REPUBLICII MOLDOVA

IP CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN ECONOMIE ŞI FINANŢE

RAPORT

PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENULUI DE CALIFICARE ŞI A LUCRĂRILOR DE

DIPLOMĂ

la specialităţile 41110 „Contabilitate”, 41120 „Impozite şi percepere fiscală”

în anul de studii 2020-2021

în conformitate cu prevederile art.63, pct.(6) din Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 

152 din 17.07.2014. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de calificare pct. 4, 

5, 6. aprobat prin ordinul MECC nr. 1127 din 23.07.2018. a Ordinului IP CEEF nr. 54b din 

17.05.2021 a fost constituită comisia de evaluare şi calificare în componenţa:

Preşedinte -  Cojocaru Natalia, director financiar „Luxali Consulting” SRL;

Vicepreşedinte -  Fetescu Cezara. director adjunct pentru instruire practică, IP CEEF;

Membrii Comisiei:
Ciornîi Revilia. profesor discipline de specialitate, IP CEEF;

Stratu Olesea, profesor discipline de specialitate. IP CEEF;

Caldare Tatiana, contabil superior, „TRICOLUX" SRL.

Secretarul comisiei'. Stratu Olesea.

Elevii de la specialităţile Contabilitate, Impozite şi percepere fiscală au susţinut examenul 

de calificare complex în formă scrisă la unităţi de curs după cum urmează:

1. La specialitatea 41110 „Contabilitate":

-  contabilitatea financiară;

-  contabilitatea în comerţ;

-  analiza rapoartelor financiare.

2. La specialitatea 41120 „Impozite şi percepere fiscală”:

-  contabilitatea financiară;

-  contabilitatea fiscală;

-  analiza rapoartelor financiare.

Examenul de calificare la specialităţile Contabilitate, Impozite şi percepere fiscală a fost 

constituit din subiecte teoretice în proporţie de 40% şi subiecte practice -  60%.

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

de diplomă.
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Rezultatele susţinerii examenului de calificare sunt reflectate în tabelul 1, iar în tabelul 2 

sunt prezentate rezultatele susţinerii lucrărilor de diplomă.

Tabelul 1

Rezultatele susţinerii exanu ului de calificare (în scris) la specialităţile Contabilitate,
Impozite şi percepere fiscală

Grupa Nr. elevi 
admişi la 
examenul 

de calificare

Nr. elevi
care au 
susţinut 

examenul 
de calificare

INoţele Media
notelor

10 9 8 7 6 5 <5

CON 1704G 21 21 1 0 9 8 3 0 - 7,42
CON I705G 25 25 0 1 15 9 0 0 - 7,68
IPF 1706G 26 26 0 0 4 6 8 8 - 6,23

Total 72 72 1 1 28 23 11 8 - 7,08
% 100 100 1,39 1,39 38,89 31,94 15,28 11,11 - -

Datele tabelului I ne arată că la examenul de calificare la specialităţile Contabilitate,

Impozite şi percepere fiscală au fost admişi 72 elevi, grupele CON 1704G, CON 1705G, IPF 

I706G. care au susţinut acest examen în medie pe nota 7,08. Contestaţii nu au fost. Calitatea 

reuşitei (notele cuprinse între 10-8) constituie 41.67%.

Analizând rezultatele obţinute de către elevii specialităţilor Contabilitate, Impozite şi 

percepere fiscală la examenul de calificare (în scris), observăm că cea mai mare pondere o deţin 

notele de 8 (38,89%) şi 7 (3 1,94%). Totodată, dacă comparăm mediile generale pe grupe, obţinute 

Ia examenul de calificare în scris, putem constata că cea mai înaltă medie de 7.68 au obţinut-o 

elevii grupei CON I705G. fiind urmată de grupa CON 1704G cu nota medie de 7.42 şi grupa IPF 

1706G -  cu media de 6.23.

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 ,5 9 ,49-8 ,5

CON 1704G 3 3 3 -

CON I705G 4 4 4 -
IPF I706G 5 5 5 -

Total 12 12 12 -

% 100 100 100 -

Rezultatele susţinerii lucrărilor de diplomă, reflectate în tabelul 2, denotă faptul că toţi cei

12 elevi admişi au susţinut pe notele 10 şi 9,5, respectiv nota medie la susţinerea lucrărilor de 

diplomă în grupele CON I704G, CON 1705G, IPF 1706G este de 9,92. iar calitatea reuşitei este 

de 100%.
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/ Analiza reuşitei elevilor la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de diplomă la 

profilul Contabilitate şi Impozite, specialităţile Contab. itate, Impozite şi percepere fiscală, în 

mărimi absolute, pe grupe este prezentată în lîgura 1 , iar in figura 2 -  per ansamblu în mărimi 

relative.

Figura 1. Reuşita elevilor la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de diplomă la 
profilul Contabilitate şi Impozite, specialităţile Contabilitate, Impozite şi percepere fiscală,

promoţia 2021 în mărimi absolute
Datele prezentate în figura 1, indică faptul că în grupele CON 1704G şi 1705G predomină 

notele de 8 şi 7, iar în grupa 1PF 1706G -  notele de 6 şi 5, ceea ce impune o analiză mai detaliată 

a cauzelor ce au contribuit la obţinerea acestor rezultate în vederea îmbunătăţirii calităţii reuşitei 

elevilor.

Figura 2. Reuşita elevilor la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de diplomă la 
profilul Contabilitate şi Impozite, specialităţile Contabilitate, Impozite şi percepere fiscală,

promoţia 2021 în mărimi relative
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Din figura 2 se observă că ponderea cea mai mare Ia examenul de calificare şi susţinerea 

lucrărilor de diplomă la specialităţile Contabilitate, Impozite şi percepere fiscală revine notelor de 

8 şi 7 care constituie 33,33% şi respectiv 27,38%. Notele de 10 constituie 15.48% din totalul 

notelor acordate, notele de 6 constituie 13,10%, cele de 5 -  9,52%, iar notele de 9 -  1,19%.

Reuşita obţinută de elevi la examenul de calificare sub formă de teste scrise a fost influenţată 

de desfăşurarea procesului educaţional, în mare parte, în regim Online în perioada pandemiei 

COVID-19. Controlul dificil din partea profesorului asupra activităţii de învăţare a elevilor în 

timpul orelor desfăşurate în regim online, fluctuaţiile imprevizibile ale reţelelor de internet, lipsa 

. mijloacelor tehnice adecvate, posibilitatea scăzută de comunicare faţă în faţă cu profesorii şi 

colegii, fără interacţiune directă, şi-au lăsat amprenta asupra rezultatelor obţinute de către elevi. 

Deşi elevii cunosc de la începutul anului de studii noul mecanism de susţinere a examenelor, iar 

metodele de predare au fost orientate spre dezvoltarea competenţelor necesare, totuşi unii elevi au 

întâlnit dificultăţi în rezolvarea itemilor practici, inclusiv la completarea documentelor primare şi 

centralizatoare.

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

recomandări:

- Indicarea tuturor variantelor de răspuns posibile în „Baremul de corectare" a testului pentru 

specialitatea Contabilitate, în cazul în care itemii conţin situaţii ambigue, care nu precizează 

direcţia unică de răspuns sau formularea itemilor care nu ar presupune variante de răspuns 

diverse.

- Optimizarea procedurii de completare a documentelor aferente înregistrării rezultatelor 

examenului de calificare şi a susţinerii lucrărilor de diplomă prin utilizarea tehnologiilor 

informaţionale.

- Acordarea unui punctaj mai mare pentru perfectarea documentelor centralizatoare, în scopul 

stimulării interesului elevilor în realizarea integrală a acestor sarcini.

23 iunie 2021

Preşedintele comisiei de evaluare şi calificare Cojocaru Natalia,

Director financiar,

„Luxali Consulting”

Digitally signed by Cojocaru Natalia 
Date: 2021.06.29 09:27:09 EEST 
Reason MoldSign Signature 
Location: Moldova
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MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ŞI CERCETĂRII AL
REPUBLICII MOLDOVA

IP CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN ECONOMIE ŞI FINANŢE DIN CHIŞINĂU

RAPORT
PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENELOR DE CALIFICARE ŞI A LUCRĂRILOR DE

DIPLOMA
la specialitatea 41210 ’’Finanţe şi asigurări” 

în anul de studii 2020/2021

în conformitate cu prevederile art.63, pct.(6) din Codul Educaţiei al Republicii Moldova 

nr.152 din 17.07.2014, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de calificare, 

aprobat prin ordinul MECC nr.1127 din 23.07.2018, a ordinului nr. 54b din 17. 05. 2021 IP 

CEEF a fost constituită Comisia de evaluare şi calificare în componenţa:

Preşedinte -  Elena Oboroc, contabil şef „Donaris Vienna Insurance Group” SA; 

Vicepreşedinte -  Cereteu Romeo, şef secţie didactică III, IP CEEF 

Membrii comisiei:

1. Susţinerea lucrărilor de diplomă:

Angela Colţa, profesor discipline de specialitate, IP CEEF;

Ala Roller, profesor discipline de specialitate, IP CEEF;

Nina Guma, manager în asigurări, Onlinebroker.

2. Examen complex la specialitatea Finanţe:

Angela Colţa, profesor discipline de specialitate, IP CEEF;

Ala Roller, profesor discipline de specialitate, IP CEEF;

Nina Guma, manager în asigurări, Onlinebroker.

Secretarul comisiei: Angela Colţa

Elevii de la specialitatea „Finanţe şi asigurări” au susţinut examenul de calificare complex 

în formă scrisă la următoarele unităţi de curs:

- Finanţe;

- Asigurări şi 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.



Tabelul 1
Rezultatele susţinerii probei scrise

Grupa Nr. elevi 
admişi la 
examenul 

de
calificare

Nr. elevi 
care au 
susţinut 

examenul 
de

calificare

Votele
10 9 8 7 6 5 <5

FA 1707G 18 18 2 2 5 4 4 1 -

FA 1708G 19 19 1 1 5 3 5 4 -

Total 37 37 3 3 10 7 9 5 -

Examenul de calificare la specialitatea „Finanţe şi asigurări” proba scrisă a fost constituit 

din partea I subiecte teoretice şi partea II subiecte practice, ponderea de notare fiind de 40% la 

60%.

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

la specialitatea „Finanţe şi asigurări” au fost admişi 37 de elevi, grupele FA 1707G, şi FA 

1708G, care au susţinut cu succes examenul, media generală fiind de 7,16.

Contestări nu au fost. Calitatea reuşitei (notele cuprinse între 10-8) constituie 43,24%.

Tabelul 2
Rezultatele susţinerii lucrărilor de diplomă

Grupa Nr. de 
elevi

admişi la
9

susţinerea
lucrărilor

de
diplomă

Nr. de 
elevi 

care au 
susţinut 
lucrările 

de
diplomă

Notele

Elaborarea Susţinerea
9

Media generală

10 9 10 9 10 9,5

FIN
1707G

6 6 5 1 6 0 5 1

FIN
1708G

5 5 4 1 5 0 4 1

Total 11 11 9 2 11 0 9 2

La susţinerea lucrărilor de diplomă, reflectată în tabelul 2, toţi cei 11 elevi admişi au 

susţinut pe nota 10. în avizul conducătorului lucrării de diplomă 2 elevi au fost apreciaţi cu nota 

9 şi 9 elevi apreciaţi cu nota 10. Respectiv 9 elevi au nota generală 10, iar 2 elevi nota generală 

9,5. Nota medie a lucrărilor de diplomă în grupele FA 1707G şi FA 1708G constituie 9,90, iar 

calitatea reuşitei este de 100%.



Figura 1. Reuşita elevilor la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de diplomă la profilul 412 
Finanţe, activitate bancară şi asigurări, specialitatea 41210 Finanţe şi asigurări promoţia 2021 în

mărimi absolute

Din totalul 48 candidaţi admişi la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de 

diplomă, cea mai mare pondere o au notele între limita 10-9,5 şi 8,49-7,5 care constituie 29,17% 

şi respectiv 20,83%.

Notele de 9,49-8,5 constituie 6,25%, 7,49-6,5 -  14,59%, 6,49-5,5 -  18,75%, iar 5,49-5 

-  10,41% din totalul notelor acordate.

m 10,00-9,5 ■  9,49-8,5 8.49-7,5 « 7,49-6,5 * 6,49-5,5 5,49-5

Figura 2.. Reuşita elevilor la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de diplomă la profilul 412 
Finanţe, activitate bancară şi asigurări, specialitatea 41210 Finanţe şi asigurări promoţia 2021 în

mărimi relative
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Nota medie la specialitatea „Finanţe şi asigurări” pentru proba scrisă la examenul de

dificare şi susţinerea lucrărilor de diplomă constituie 7,79.

Concluzii generale:

Rezultatele obţinute de către elevi la examenul de calificare sub formă de teste scrise,

elaborate din subiecte teoretice şi practice, în proporţie de 40% la 60%, le considerăm bune. 

Deşi am fost impuşi de a trece la o altă fonnă de predare-învăţare în regim online, elevii au dat 

dovadă de cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi temeinice. Elevii deja cunosc mecanismul susţinerii 

examenelor, iar metodele de predare învăţare au fost orientate spre dezvoltarea competenţelor 

necesare.

Pentru o mai bună desfăşurare a examenului de calificare în perioadele viitoare se propun 

următoarele recomandări:

- Analiza rezultatelor examenului de calificare, a itemilor cu un grad mai redus de rezolvare 

şi atragerea unei atenţii sporite la rezolvarea acestor conţinuturi în anii următori de studii;

- Organizarea pretestărilor pentru examenul de calificare la specialitatea Finanţe şi 

asigurări.

23 iunie 2021

Preşedintele comisiei de examinare si calificare
5 5 îna Oboroc,

1 contabil sef
’

le Group” SA



MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ŞI CERCETĂRII AL 

REPUBLICII MOLDOVA

IP CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN ECONOMIE ŞI FINANŢE DIN CHIŞINĂU

RAPORT

PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENELOR DE CALIFICARE ŞI A 

LUCRĂRILOR DE DIPLOMA

la specialitatea 41220 „Finanţe şi bănci” 

în anul de studii 2020/2021

în conformitate cu prevederile art.63, pct.(6) din Codul Educaţiei al Republicii 

Moldova nr. 152 din 17.07.2014, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

examenului de calificare, aprobat prin ordinul MECC nr.1127 din 23.07.2018, a 

ordinului nr.54b IP CEEF din 17.05.2021 a fost constituită Comisia de evaluare şi 

calificare în componenţa:

Preşedinte -  Berzoi Corina, şef secţie Suport Direcţia Evaluare Garanţii, BC 

’’Victoriabank” SA;

Vicepreşedinte -  Cebanu Ion, şef Secţia didactică 1, IP CEEF;

Membrii comisiei:

Plămădeală Claudia, profesor discipline de specialitate, IP CEEF;

Casian Irina, profesor discipline de specialitate, IP CEEF;

Pruteanu Dinu, analist financiar, BC ’’Mobiasbanca OTP Group” SA. 
Secretarul comisiei -  Casian Irina.

Elevii de la specialitatea Finanţe şi bănci au susţinut examenul de calificare 
complex în formă scrisă la următoarele unităţi de curs:

- Finanţe;

- Bazele activităţii bancare;

- Gestiunea riscurilor bancare.

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 susţinerii lucrărilor de diplomă.
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

FB1709G 24 24 2 1 3 9 5 4 -

FB1710G 20 20 4 3 2 2 • 8 1 -

‘FB1711G 23 23 - 1 9 5 8 -

Total 67 67 6 5 14 16 21 5 -

Examenul de calificare la specialitatea Finanţe şi bănci a fost constituit din 

partea I (proba teoretică) şi partea II (proba practică), ponderea la notare era 40% la 

60%. Datele tabelului 1 ne arată că la examenul de calificare au fost admişi 67 de 

elevi din grupele FB1709G, FB1710G şi FBI711G, care au susţinut acest examen 

în mediu pe nota 7,16. Contestaţii nu au fost. Calitatea reuşitei (notele cuprinse între 

10-8) constituie 31,34%.

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 Susţinerea Nota
generală

10 9 10 9 10 9,5 9

FB1709G 5 5 4 1 3 2 3 1 1
FB1710G 6 6 6 - 6 - 6 - -

FB1711G 5 5 2 3 4 1 2 2 1
Total 16 16 12 4 13 3 11 3 2

Potrivit datelor din Tabelul 2, observăm că toti cei 16 elevi admişi au susţinut
» 5 î

lucrarea de diplomă, din care majoritatea (11 elevi) pe nota 10, 3 elevi pe nota 9,5,

iar 3 elevi pe nota 9. Respectiv nota medie la susţinerea lucrărilor de diplomă de 

către elevii din grupele FB1709G, FB1710G şi FB1711G este de 9,78, iar calitatea 
reuşitei este de 100%.
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5,0-5,49 5, $0-6,49 6,5-7,49 7,5-8,49 8,5-9,49 9,5-10■ FB1709G ■ FB1710G SSFB1711G
Figura 1. Reuşita elevilor la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de 
diplomă la profilul 412 Finanţe, activitate bancară şi asigurări, specialitatea 

41220 ’’Finanţe şi bănci” promoţia 2021 în mărimi absolute

După cum observăm, pe intervalele de note de la 7,5 până la 10 sunt înregistrate 
practic jumătate de note (47%).

• 5,0-5,49 « 5,50-6,49 * 6,5-7,49 « 7,5-8,49 8,5-9,49 « 9,5-10
Figura 2. Reuşita elevilor la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de 

diplomă la la profilul 412 Finanţe, activitate bancară şi asigurări, specialitatea 
41220 ’’Finanţe şi bănci” promoţia 2021 în mărimi relative



Nota medie pe specialitatea 41220 ’’Finanţe şi bănci” la ambele probe ale 

examenului de calificare constituie 8,47.

Concluzii generale:
Rezultatele elevilor înregistrate la examenul de calificare sub formă de teste 

scrise le considerăm bune, deşi o bună parte din unităţile de curs au fost predate în 

regimul online. Elevii deja cunosc mecanismul susţinerii examenelor, iar metodele 

de predare au fost orientate spre dezvoltarea competenţelor necesare.

Pentru o mai bună desfăşurare a examenului de calificare se propun 

următoarele recomandări:

- organizarea susţinerii verbale a examenului de calificare pentru evaluarea 

abilităţilor de comunicare a viitorilor specialişti din domeniul financiar- 

bancar;

- analiza rezultatelor examenului de calificare, a itemilor cu un grad mai redus 

de rezolvare şi atragerea unei atenţii sporite la rezolvarea acestor conţinuturi 

în anii următori de studii.

24 iunie 2021

Preşedintele comisiei de examinare şi calificare Corina Berzoi,

şef secţie Suport Direcţia Evaluare 
Garanţii, BC ’’Victoriabank” SA



MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ŞI CERCETĂRII AL 

REPUBLICII MOLDOVA

IP CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN ECONOMIE ŞI FINANŢE DIN CHIŞINĂU

RAPORT

PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENELOR DE CALIFICARE ŞI A 

LUCRĂRILOR DE DIPLOMĂ

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

în anul de studii 2020/2021

23 iunie 2021

în conformitate cu prevederile art.63, pct.(6) al Codului Educaţiei al 
Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, al Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a examenului de calificare, aprobat prin ordinul MECC nr. 1127 din 
23.07.2018, a Ordinului Directorului I.P. C.E.E.F nr. 54b din 17 mai 2021, prin care 
a fost constituită Comisia de evaluare şi calificare, în următoarea componenţă: 
Preşedinte -  Doina VALAC, director „Valac Grup” S.R.L.;
Vicepreşedinte -  dr. Aliona ŞARGO, director I.P. C.E.E.F.;
Membrii comisiei:
/. Susţinerea lucrărilor de diplomă:

dr. Angela BOTEZATU, profesor discipline de specialitate, I.P. C.E.E.F.; 
Maxim MOROGA, profesor discipline de specialitate, I.P. C.E.E.F.;
Marina REUŢKI, manager resurse umane „Kingdom Paradigm” S.R.L..

2. Examen de calificare al programului de formare profesională „Planificarea şi 
administrarea afacerilor

dr. Angela BOTEZATU, profesor discipline de specialitate, I.P. C.E.E.F.;
Maxim MOROGA, profesor discipline de specialitate, I.P. C.E.E.F.;
Marina REUŢKI, manager resurse umane „Kingdom Paradigm” S.R.L..
Secretarul comisiei de evaluare şi calificare: Maxim MOROGA.

24 elevi ai programul de formare profesională „Planificarea şi administrarea
afacerilor” au susţinut, la data de 22 iunie 2021, examenul de calificare complex în
formă orală la următoarele unităti de curs:

» •

- Bazele managementului;
- Marketingul micilor afaceri;
- Managementul resurselor umane.
6 elevi cu o reuşită înaltă (media mai mare de 9,00) la solicitare, au elaborat şi 

susţinut lucrările de diplomă, la data de 23 iunie 2021.



Rezultatele susţinerii examenului de calificare sunt reflectate în tabelul nr. 1, 
iar în tabelul nr. 3 sunt prezentate rezultatele susţinerii lucrărilor de diplomă.

Tabelul nr. 1
Rezultatele susţinerii probei orale al examenului de calificare al

programului de formare profesională „Planificarea şi 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 <J

PAA 1712 G 24 24 10 6 6 0 2 0 -

Total 24 24 10 6 6 0
------------1_____

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 şi 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 susţinerea examenului nominalizat au fost admişi 24 elevi ai programului 
de formare profesională „Planificarea şi administrarea afacerii” din grupa academică 
PAA 1712 G, obţinând o medie generală de 8,91 ( opt întregi nouăzeci şi unu sutimi). 
Contestaţii nu au fost depuse. Calitatea reuşitei (notele cuprinse între 10-8) constituie 
91,66%.

Tabelul nr. 3
Rezultatele susţinerii lucrărilor de diplomă a!

programului de formare profesională „Planificarea şi administrarea afacerilor”
Grupa nr. de elevi admişi la 

susţinerea lucrărilor 
de diplomă

nr..de elevi care au 
susţinut lucrările de 

diplomă

Notele

10 9 8
PAA 1712 G 6 6 6 - -

Total 6 6 6 - -
Lucrările de diplomă elaborate şi susţinute de cei 6 elevi au avut tematicile

enumerate în tabelul nr. 4.



Tabelul nr. 4

Tema lucrărilor de diplomă ale elevilor
programului deformare profesională „Planificarea şi administrarea afacerilor”
Nr.
crt.

Nume,
prenume elev

Grupa
academică

Tema lucrării de diplomă Coordonator
ştiinţific

1 Anghel
Elena

PAA1712G Managementul strategic în 
întreprinderile autohtone: 
caracteristici, conţinuturi, căi 
de perfecţionare.

dr. Gabriel 
PALADE

2 Braga
David

PAA1712G Relansarea micului business în 
perioada post-pandemică.

Doina
VALAC

3 Comendant 
Romina -  
Elena

PAA1712G Strategii de digitalizare a 
marketingului întreprinderilor 
mici şi mijlocii.

dr. Angela 
BOTEZATU

4 Ilaşco
Andreea

PAA1712G Managementul brandului şi 
rolul acestuia în activitatea 
organizaţiilor autohtone.

Doina
VALAC

5 Şehtman
Vladlena

PAA1712G Leadership şi team builiding -  
factori ai activităţii eficiente a 
angajaţilor organizaţiei.

dr. Aliona 
ŞARGO

6 Vidmidi
Carmina

PAA1712G Motivarea şi sistemele de 
sitimulare a personalului la 
întreprindere

dr. Cătălina 
ILCIUC

--------— ---------------------------------------- -------------------------------- -— ------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------

In urma susţinerii lucrărilor de diplomă, rezultatele fiind indicate în tabelul nr.
3, tuturor celor 6 elevi le-au fost acordată nota 10. Nota medie generală la susţinerea
lucrărilor de diplomă în grupa academică PAA 1712 G este de 10,00 ( zece întregi
zero sutimi), iar calitatea reuşitei este de 100%.

Figura nr. 1

Figura nr. 1. Reuşita elevilor la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de diplomă la 
profilul Management şi administraţie, programul deformare profesională Planificarea şi 

administrarea afacerilor, promoţia 2021 în mărimi absolute



La examenele de calificare şi susţinere a lucrărilor de diplomă ponderea 
notelor acordate sunt:

- 9 ,5 0 - 10,00: 53,33 %;
- 8,50-9 ,49: 20 %;
- 7 ,5 0 -8 ,4 9 :20 %;
- 6,5 0 -  7,49: 0 %;
- 5,50-6 ,49:  6,67 %;
- 5 ,0 0 -5 ,4 9 :0 % ;
- < 5 ,0 0 :0 % ,
ponderea cea mai mare aparţinând intervalului de notare 9,50 -  10,00, cu un 

procentaj de 53,33, fiind urmat, la egaliate, de intervalele de notare 8,50 -  9,49 
şi 7,50 -  8,49, ceia ce constituie 20,0 % fiecare, iar ponderea cea mai joasă s-a

4

situat în limitele notelor 5,50 -  6,49, echivalentul a 6,67 puncte procentuale, din 
totalul notelor obţinute de cei 30 elevi ai programului de formare profesională 
„Planificarea şi administrarea afacerilor”, promoţia 2021.

■ 10,00-9,5 « 9,49-8,5 8,49-7,5 « 7,49-6,5 * 6,49-5,5 « 5,49-5

Figura nr. 2. Reuşita elevilor la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de diplomă 
la profilul Management şi administraţie, programul de formare profesională Planificarea şi 

administrarea afacerilor, promoţia 2021 în mărimi relative

Nota medie al programului de formare profesională Planificarea şi 
administrarea afacerilor, la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de diplomă 
constituie 9,13 ( nouă întregi treisprezece sutimi).



Concluzii generale:

Reuşita bună obţinută de elevi la examenul de calificare si susţinere a
9 9 5 5

lucrărilor de diplomă se datorează faptului că elevii au conştientizat importanţa 
probelor de finalizare a programului de formare profesională, au fost bine pregătiţi, 
cunoscând din timp modalitatea de desfăşurare a examenului nominalizat, în formă 
orală. Metodele de instruire utilizate de profesori au fost orientate spre dezvoltarea 
competenţelor necesare elevilor. Unii elevi s-au confruntat cu mici dificultăţi de a 
reda răspunsurile, în formă orală, la itemii din biletele de examinare.

Pentru o mai bună desfăşurare a viitoarelor examene de calificare şi suţinere 
a lucrărilor de diplomă, se propun următoarele recomandări:

- Organizarea frecventă a examenelor de evaluare finală la unităţile de curs de 
specialitate sub formă orală, fapt ce va contribui la depăşirea emoţiilor, la 
dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi expunere coerentă a elevilor;

- Dotarea sălilor unde se vor organiza ulterior examene de calificare şi susţinere 
a lucrărilor de diplomă cu echipamente IT necesare (multifuncţională, 
notebook, telecomandă pentru proiector etc.).

Preşedinte a! Comisiei de examinare şi calificare

Secretar a! Comisiei de examinare şi calificare



MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ŞI CERCETĂRII AL 

REPUBLICII MOLDOVA

1P CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN ECONOMIE ŞI FINANŢE DIN CHIŞINĂU

RAPORT
PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENELOR DE CALIFICARE ŞI A

LUCRĂRILOR DE DIPLOMA

la specialitatea 61210 ’’Analiza aplicaţiilor web” 

în anul de studii 2020/2021

în conformitate cu prevederile art.63, pct.(6) din Codul Educaţiei al Republicii 

Moldova nr. 152 din 17.07.2014, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

examenului de calificare, aprobat prin ordinul MECC nr. 1127 din 23.07.2018, a 

ordinului nr.64b IP CEEF a fost constituită comisia de evaluare si calificare în 

componenţa:

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

Vicepreşedinte -  dr. Cătălina Ilciuc, şeful secţiei didactice II, IP CEEF;

Membrii comisiei:

/. Susţinerea lucrărilor de diplomă:

Burca Eugenia, profesor de discipline de specialitate, şeful catedrei 

„Informatica”, IP CEEF;

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

Lupaşcu Cătălin, software developer, ’"ASIST Software”, Suceava, România.

2. Examen complex la specialitatea Administrarea aplicaţiilor web:

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

Ciobanu Valeria, profesor de discipline de specialitate, IP CEEF;

Lupaşcu Cătălin, software developer, ’’ASIST Software”, Suceava, România. 

Secretarul comisiei: Zatîca Alexandru



Elevii de la specialitatea Administrarea aplicaţiilor web au susţinut examenul de 

calificare complex asistat de calculator, bazat pe formarea următoarelor competenţe 

specifice:

- Planificarea aplicaţiilor web;

- Definirea structurii şi conţinutului paginii web;

- Editarea aspectului şi formatarea elementelor din pagini web;

- Crearea de conţinut web interactiv;

Realizarea paginilor web cu conţinut dinamic;

- Testarea aplicaţiilor web;

- Administrarea web-serverelor;

- Dezvoltarea aplicaţiilor web;

- Managementul proiectelor web.

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 susţinerii lucrărilor de diplomă.

Tabelul 1
Rezultatele susţinerii probei scrise la Administrarea aplicaţiilor 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

A A W  1713G 23 23 1 2 7 5 6 2 -

Examenul de calificare la specialitatea Administrarea aplicaţiilor web asistat 

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

online şi şi 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 admişi 23 de elevi din grupa AAW1713G, care au susţinut acest 

examen în mediu pe nota 7,05. Contestaţii nu au fost. Calitatea reuşitei (notele 
cuprinse între 10-8) constituie 43,47%.



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 1714G 6 6 6 - -

La susţinerea lucrărilor de diplomă, reflectată în tabelul 2, toţi elevi admişi au 

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

AAW 1713G este de 10,00, iar calitatea reuşitei este de 100%.

Figura 1. Reuşita elevilor Ia examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de 
diplomă la specialitatea Administrarea aplicaţiilor web, promoţia 2021 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 şi 6,49-5,5 care constituie 30,43% şi 
respectiv 26,08%.

Nota medie pe specialitate la ambele probe ale examenului de calificare 
constituie 7,05.



Concluzii şi recomandări:

1. Comisia pentru examenul de calificare şi susţinerea proiectului de diplomă 

în cadrul IP Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe a activat în strictă 

concordanţă instrucţiunea privind organizarea şi desfăşurarea examenului 

de calificare în învăţământul profesional tehnic postsecundar.

2. Menţionăm că criteriile de selecţie impuse prin decizia catedrei privind 

selectarea candidaţilor pentru scrierea lucrărilor de diplomă au fost corecte, 

ceea ce a fost demonstrat prin calitatea lucrărilor sale, care au fost apreciate 

cu nota maximă, dar recomandăm pe viitor să nu fie selectate teme, care 

nu reprezintă inventivitatea ideii.

3. De asemenea, menţionăm că pe parcursul îndeplinirii probei practice s-au 

depistat dificultăţi tehnice legate de echipamentul de reţea al instituţiei.

4. Urmare a rezultatelor obţinute de absolvenţi, la examenul complex, 

recomandăm de acordat atenţie sporită pe parcursul anului de studii la 

pregătirea pentru susţinerea probelor teoretice.

28 iunie 2021

Preşedintele comisiei de examinare şi calificare Cebotari Olga,

Responsabil de proiecte 

’’Cedacri International” SRL



MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ŞI CERCETĂRII AL 

REPUBLICII MOLDOVA

IP CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN ECONOMIE ŞI FINANŢE DIN CH1ŞINĂU

RAPORT

PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENELOR DE CALIFICARE ŞI A 

LUCRĂRILOR DE DIPLOMA

la specialitatea 61310 "Programarea şi analiza produselor program"

în anul de studii 2020/2021

In conformitate cu prevederile art.63, pct.(6) din Codul Educaţiei al Republicii 

Moldova nr. 152 din 17.07.2014, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

examenului de calificare, aprobat prin ordinul MECC nr.1127 din 23.07.2018, a 

ordinului nr.64b IP CEEF a fost constituită comisia de evaluare şi calificare în 

componenţa:

Preşedinte -  Cebotari Olga, responsabil de proiecte, "Cedacri International" SRL; 

Vicepreşedinte -  dr. Cătălina Ilciuc, şeful secţiei didactice II, IP CEEF;

Membrii comisiei:

1. Susţinerea lucrărilor de diplomă:

Burca Eugenia, profesor de discipline de specialitate, şeful catedrei 

„Informatica", IP CEEF;

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

Lupaşcu Cătălin, software developer, "ASIST Software”, Suceava, România.

2. Examen complex la specialitatea Programarea şi analiza produselor program:

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

Ciobanii Valeria, profesor de discipline de specialitate, IP CEEF;

Lupaşcu Cătălin, software developer, "ASIST Software", Suceava, România. 

Secretarul comisiei: Zatîca Alexandru



Elevii de la specialitatea Programarea şi analiza produselor program au susţinu 

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

competenţe specifice:

- Planificarea produsului program;

- Proiectarea produsului program;

- Dezvoltarea produsului program;

- Integrarea componentelor produsului program;

Testarea produsului program;

- Managementul proiectelor şi al portofoliilor de proiecte;

- Gestionarea securităţii informaţiilor.5 5

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 susţinerii lucrărilor de diplomă.

Tabelul 1

Rezultatele susţinerii probei scrise la Programarea şi analiza produselor 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 1714G 26 26 1 6 2 4 10 3 -

Examenul de calificare la specialitatea Programarea şi analiza produselor 

program asistat de calculator a fost constituit din proba teoretică, formată din 

rezolvarea unui test online şi şi o probă practică ce constă în elaborarea unei aplicaţii 

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 admişi 26 de 

elevi din grupa PAP1714G, care au susţinut acest examen în mediu pe nota 7,07. 

Contestaţii nil au fost. Calitatea reuşitei (notele cuprinse între 10-8) constituie



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 1714G 2 2 2 - -

La susţinerea lucrărilor de diplomă, reflectată în tabelul 2, ambii elevi admişi

au primit nota 10, respectiv nota medie la susţinerea lucrărilor de diplomă în grupa 

PAP 1714G este de 10,00, iar calitatea reuşitei este de 100%.

Figura 1. Reuşita elevilor la examenul de calificare şi susţinerea lucrărilor de 
diplomă la specialitatea Programarea şi analiza produselor program, 

promoţia 2021 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 şi 8,5-9,49 care constituie 38,46% şi 

respectiv 23,08%.

Nota medie pe specialitate la ambele probe ale examenului de calificare 

constituie 7,07.



Concluzii şi recomandări:

1. Comisia pentru examenul de calificare şi susţinerea proiectului de diplomă 

în cadrul IP Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe a activat în strictă 

concordanţă instrucţiunea privind organizarea şi desfăşurarea examenului 

de calificare în învăţământul profesional tehnic postsecundar.

2. Menţionăm că criteriile de selecţie impuse prin decizia catedrei privind 

selectarea candidaţilor pentru scrierea lucrărilor de diplomă au fost corecte, 

ceea ce a fost demonstrat prin calitateâ lucrărilor sale, care au fost apreciate 

cu nota maximă.

3. De asemenea, menţionăm că pe parcursul îndeplinirii probei teoretice s-au 

depistat dificultăţi tehnice legate de echipamentul de reţea al instituţiei.

4. Urmare a rezultatelor obţinute de absolvenţi, la examenul complex, 

recomandăm de acordat atenţie sporită pe parcursul anului de studii la 

pregătirea pentru susţinerea probelor teoretice.

28 iunie 2021

Preşedintele comisiei de examinare şi calificare Cebotari Olga, 

Responsabil de proiecte 

’’Cedacri International” SRL


