


Ponderea subiectelor teoretice este de 40%, iar cea a subiectelor practice - de 60%.  Programele de evaluare  si 

probele pentru examenele de calificare au fost elaborate în baza respectării principiilor ce asigură credibilitatea, 

transparenta, accesibilitatea si fezabilitatea evaluărilor competentelor profesionale, atat a celor generale, cat si a 

celor specifice. 

Proba teoretica a fost realizată în baza testului docimologic.  Itemii de evaluare au fost elaborați conform 

nivelurilor de evaluare ( obiectivi de nivelul I- cunoaștere, semiobiectivi nivelul II-aplicare  nivelul III -integrare). 

La evaluarea probelor teoretice s-a tinut cont de faptul ca testele propuse să asigure atat atingerea obiectivelor de 

evaluare propuse, cat si o demonstrare detaliata a nivelelor de competente stapanite de fiecare din candidati. Au 

fost elaborate Matricea de elaborare a itemilor, baremele de evaluare și  algoritmul de convertire a punctajului în 

note. 

Proba practică a inclus sarcini de transformare a cunoștințelor teoretice generale și specifice profesiei în 

competențe practice de realizare a sarcinilor.  Ea conține descrierea detaliată a lucrărilor practice pe care trebuie 

să le efectueze candidatul si condițiile în care aceste lucrări trebuie realizate. La evaluarea probei practice s-a ținut 

cont de: 

• corelația rezultatelor asteptate de la candidat cu obiectivele propuse ale evaluarii;  

• aspectele tehnice sau procedurale de desfasurare a procesului si/sau de realizare a produsului; 

• calitatea operatiilor efectuate; 

• actiuni relevante care reflecta atitudinea candidatului în procesul executarii sarcinii propuse (acuratețea 

execuției, atenția acordata detaliilor aparențe, meticulozitatea realizării etc). 

Rezultatele rezolvării sarcinilor practice au fost înscrise în Fisa de evaluare  care conține criteriile si 

indicatorii de evaluare. Documentul este destinat membrilor comisiilor de examinare, care evalueaza produsele 

si/sau procesele realizate de candidat. 

Menționăm că pentru fiecare Program de formare profesională, prin ordinal nr 82-a din 12.05.2021 au 

fost create comisii de evaluare și calificare după cum urmează: 

Ecologia și protecția mediului: 

Președinte dnul Pșenicinîi Igor, Șef direcție juridică a Inspectoratului pentru Protecția Mediului; 

Vicepreședinte Coica Vitalie, director adjunct pentru instruirea practică; 

Secretar Banari Ala, șef catedră Ecologia și protecția apelor, profesor disciplini de specialitate; 

Evaluatori Munteanu Corina, profesor disciplini de specialitate și dna Norocea Galina- Agenția de Mediu, 

Serviciul Informații de Mediu, Educație și Conștientizare Ecologică. 

Specialitatea  Servicii antiincendiare 

Președinte  Merzîncu Liviu, șef Direcție Situații Excepționale mun Chișinău, colonel; 

Vicepreședinte Gotnog Veaceslav, Director adjunct interimar pentru instruire și educație; 

Secretar Iancev Valeriu- secretar, profesor de specialitate; 

Evaluator Șargarovschi Sergiu, professor disciplini de specialitate, Palamari Vitalie,  șef adjunct al 

Detașamentului Salvatori și Pompieri Botanica al DSE mun.Chișinău. locotenent colonel. 

Specialitatea  Tehnologia produselor cosmetic și medicinale 

Președinte Ușurelu Iurie, director executiv al Asociației Cultivatorilor de Plante Aromatice și 

Medicinale Aromeda”; 



vicepreședinte Voloh Lilia șef secție nr.I 

secretar -Moșneaga Alisa profesor disciplin de specialitate, evaluator; 

evaluatori- Iureva Tatiana,professor  disciplini de specialitate,Pociumbanu Alla, șef laborator 

Cosmetolog”, SRL Viorica-Cosmetic. 

Specialitatea Meteorologie 

Președinte Mihail Grigoraș, director adjunct interimar, Serviciul Hidrometeorologic de Stat; 

Vicepreședinte- Gheorghian Mariana , șef secție nr.II; 

Secretar Șarapanovscaia Svetlana, șef catedră Ingineria mediului, profesor disciplini de specialitate; 

Evaluatori: Chirică Lazar, profesor disciplini de specialitate, Roponica Mihaela, Șef stație 

Meteorologică Chișinău 

Specialitatea Piscicultură și acvacultură 

Președinte Chiseev Serghei, șef interimar Laboratorul de Hidrochimie și Ihtiopatologie 

ACVAGENRESURSE 

Vicepreședinte Voloh L    sef secție nr.I; 

Secretar Bulat Denis profesor de specialitate, doctor în științe; 

Evaluatori: Bulat Dumitru, doctor habilitat , profesor de specialitate, Usatîi Adrian, expert în 

piscicultură, Institutul de Zoologie al RM.          

Specialitatea Turism 

Președinte Peterson Nona, Director Agenția de Turism „Sacvoiaj”; 

Vicepreședinte Negara Nina director CEC, 

Secretar Fedco V., șef catedră Turism, profesor disciplini de specialitate;,  

Evaluatori: Camerzan L- profesor discipline de specialitate, Caut Aurelia- administrator hotelul Katrine.  

Specialitatea Silvicultură 

Președinte Cojocaru D-director Agenția MoldSilva; 

Vicepreședinte Beznos Sabina șef secție nr. III; 

Secretar Goncearencu Aliona, șef catedră Silvicultură, profesor disciplini de speciașitate; 

Evaluatori  Stahi Victor,, profesor disciplini de speciașitate , Stepaniuc Sergiu, șef Ocolul silvic Criuleni 

Specialitatea Geodezie, topografie și cartografiere 

Presedinte Ivancenco Pavel, consultant superior Direcția Geodezie, Cartografiere și Geoinformatică  

Agenția Relații Funciare și Cadastru; 

Vicepreședinte Gotnog Veaceslav, – director-adjunct interimar pentru instruire și educație; 

Secretar Ciugureanu Ludmila, șef catedră Științe exacte profesor disciplini de specialitate, evaluator; 

Evaluatori  Stratulat Vasile, şef direcţia Supraveghere geodezică, tehnică și regim al Agenției pentru 

Supraveghere tehnică Chișinău, Florică Mariana, profesor de cartografie. 

 

 

 

 

 



Rezultatele examenelor de calificare: 

Programul de formare profesională Geodezie, Topografie și Cartografiere 

Grupa Proba 

Numărul de candidați 

admişi la examene 

Numărul de candidați 

care au susţinut 

examenele 

Inclusiv pe note 
Nota 

medie 

total 
inclusiv din 

anii precedenţi 
total 

inclusiv din anii 

precedenţi 
10 9 8 7 6 5 <5 

GTC-041 Teoretică 24 - 24 - 5 0 9 6 3 0 0 7,58 

GTC-041 Practică 24 - 24 - 7 7 6 2 1 1 0 8,58 

Total 
Media 

generală 
24 - 24 - 5 2 9 6 1 1 0 8,04 

 

Analiza calitativă a rezultatelor obţinute denotă faptul că nota medie  este de 8,04. Ponderea notelor foarte 

bune 9-10 -58,33%,  7-8-  constituie 33,3%,  6-5  -8,33% 

Recomandări ale Comisiei de evaluare și calificare pentru îmbunătățirea și dezvoltarea procesului 

educațional la programul de formare profesională 53310 Geodezie, topografie şi cartografiere: 

1. Examenul de absolvire să se desfăşoare în formă verbală sau susţinerea tezei de licenţă; 

2. E recomandabil de a practica realizarea în final a unei teze/proiect cu sistematizarea și colectarea 

materialelor din producere. Acest lucru va ridica importanţa specialității, lucrării va stimula seriozitatea 

autorului, desigur şi al îndrumătorului lucrării. 

3. Dotarea laboratorului de specialitate cu echipament topo-geodezic moderne, tehnică de calcul performant 

și software specializate licențiate, ; 

4. E preferabil de a continua studiile la instituții superioare de învățământ în domeniu; 

Semnalăm totodată, necesitatea de a atenţiona lucrul la ore cu actele normative in domeniu, caracteristice 

ce ţin de standarde, precizie, scara, rezoluţia, ce reprezintă elemente de esenţă în domeniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rezultatele susținerii probelor examenului de calificare programul de formare profesională 

Ecologie și protecția mediului 

Grupa  

Numărul de 

candidați admişi 

la examene 

Numărul de 

candidați care au 

susţinut examenele 

  

Inclusiv pe note:   Nota 

medie  Proba    

    

         

   total  inclusiv     total  inclusiv 10 9 8 7 6 5 <5  

    din anii   din anii         

   precedenţi   precedenţi         

              

E-041 Teoretică 21 - 21 - 0 0 4 7 7 3 0 6,57 

E-041 Practică 21 - 21 0 0 3 3 11 3 1 0 7,19 

E-042 Teoretică 19  19  0 0 0 4 9 6 0 5,89 

E-042 Practică 19  19 0 0 0 2 5 9 3 0 6,31 

Total Media generală 40 0 40 0 0 2 3 17 14 4 0 6,62 

          Analiza calitativă a rezultatelor obţinute denotă faptul că nota medie  este de 6,62. Ponderea notelor: 

foarte bune 9-10 -5,00%    7-8-  constituie 50%,  6-5  -45%. 

             A fost depusă o cerere de contestare la proba practică, itemii nr.1 și nr.4. 

În rezultatul reevaluării itemilor contestați a fost modificat punctajul acordat itemul1 a fost reevaluat 

de la 12la 13 puncte și itemul 4 de la 7 la 10 puncte. Nota de la proba practică a fost majorată de la 7,00 la 8 00 

(opt). 

 

Reușita la examenul de calificare constituie 100%. Nota medie generală-6,58 

Concluzii și propuneri:  

1. Modernizarea continuă a bazei tehnico-materiale și didactice pentru formarea competențelor 

profesionale la specialitatea 52110 Ecologia și protecția mediului, calificarea Tehnician protecția mediului 

(tehnician ecolog).  

2. Crearea condițiilor optime pentru elevii şi personalul implicat în desfăşurarea examenului de calificare 

prin instituirea unui sistem logistic modern, bazat pe tehnologii informaționale care să faciliteze procesul 

de desfășurare a examenelor în cadrul Colegiului de Ecologie din mun. Chișinău.  

3. De a actualiza Curricula specialității 52110 Ecologia și Protecția Mediului în conformitate cu standardele 

actuale în reglementarea și respectarea cerințelor în domeniul protecției mediului. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Rezultatele susținerii probelor examenului de calificare programul de formare profesională 

Gospodărirea și protecția apelor 

 

Grupa  

Numărul de 

candidați admişi 

la examene 

Numărul de 

candidați care au 

susţinut examenele 

  

Inclusiv pe note:   Nota 

medie  Proba    

    

         

   total  inclusiv     total  inclusiv 10 9 8 7 6 5 <5  

    din anii   din anii         

   precedenţi   precedenţi         

              

GPA-041 Teoretică 15 0 15 0 2 5 4 3 1 0 0 7,60 

GPA-041 Practică 15 0 15 0 7 3 0 2 3 0 0 8,60 

Total Media generală 15 0 15 0 2 5 3 2 3 0 0 8,10 

Reușita constituie 100%, media generală 8,10  

Analiza calitativă a rezultatelor obţinute denotă faptul că nota medie  este de 8,04. Ponderea notelor foarte bune 

9-10 -46,60%,  7-8-  constituie 33,33%,  6-5  -20% 

            Recomandări ale Comisiei de evaluare și calificare pentru îmbunătățirea și dezvoltarea procesului 

educațional la programul de formare profesională71210 Gospodărirea și protecția apelor: 

1. A fi revizuit Planul de învățământ în conformitate cu noile cerințe ale pietei muncii. 

2. Implementarea învățământului dual în domeniu. 

Rezultatele susținerii probelor examenului de calificare programul de formare profesională 

Meteorologie 

Grupa  

Numărul de 

candidați admişi 

la examene 

Numărul de 

candidați care au 

susţinut examenele 

  

Inclusiv pe note:   Nota 

medie  Proba    

    

         

   total  inclusiv     total  inclusiv 10 9 8 7 6 5 <5  

    din anii   din anii         

   precedenţi   precedenţi         

              

M-041 Teoretică 16 0 16 0 0 4 2 10 0 0 0 7.62 

M-041 Practică 16 0 16 0 3 6 5 2 0 0 0 8.62 

Total Media generală 16 0 16 0 1 4 9 2 0 0 0 8.23 

 Reușita constituie 100%, media generală 8,23. 

           Analiza calitativă a rezultatelor obţinute denotă faptul că nota medie  este de 8,04. Ponderea notelor 

foarte bune 9-10 -31,25% , 7-8-  constituie 68,75%,  6-5  -0% 



           Concluzii, recomandări ale Comisiei de evaluare și calificare pentru îmbunătățirea și dezvoltarea 

procesului educațional la programul de formare profesională 53210 Meteorologie: 

      Administrația colegiului a creat condițiile necesare pentru organizareas și desfășurarea examenelor de 

calificare în conformitate cu cerințele legislației în vigoare. Cadrele didactice sunt bine pregătite metodic și 

științific pentru a asigura un nivel înalt de instruire a viitorilor meteorologi. 

Pentru asigurarea securității procesului de evaluare propunem să fie instalate camere video în sălile de studii; 

Dezvoltarea parteneriatului educațional între Colegiul de Ecologie șe Serviciul Hidrometeorologic de stat pentru 

a asigurara o conexiune la nivel aplicativ și instructiv. 

Rezultatele susținerii probelor examenului de calificare programul de formare profesională 

83110 Piscicultură și acvacultură: 

Grupa  

Numărul de 

candidați admişi 

la examene 

Numărul de 

candidați care au 

susţinut examenele 

  

Inclusiv pe note:   Nota 

medie  Proba    

    

         

   total  inclusiv     total  inclusiv 10 9 8 7 6 5 <5  

    din anii   din anii         

   precedenţi   precedenţi         

              

P-041 Teoretică 17 0 17 0 3 3 3 8 0 0 0 8,05 

P-041 Practică 17 0 17 0 2 6 4 1 4 0 0 8,05 

Total Media generală 17 0 17 0 2 6 4 1 4 0 0 8,05 

           Analiza calitativă a rezultatelor obţinute denotă faptul că nota medie  este de 8,04. Ponderea notelor 

foarte bune 9-10 -47,05% ,  7-8-  constituie 29,41%,  6-5  23,52%, 

          Concluzii, recomandări ale Comisiei de evaluare și calificare pentru îmbunătățirea și dezvoltarea 

procesului educațional la programul de formare profesională 83110 Piscicultură și acvacultură: 

-Se propune dezvoltarea  parteneriatului educațional între Colegiul de Ecologie și  Centrul pentru Cercetare a 

Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS”, Istitutul de Zoologie a RM pentru a asigura conexiunea 

la nivel aplicativ  și cel de instruire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rezultatele susținerii probelor examenului de calificare programul de formare profesională 

71110 Tehnologie produselor cosmetice și medicinale 

Grupa  

Numărul de 

candidați admişi 

la examene 

Numărul de 

candidați care au 

susţinut examenele 

  

Inclusiv pe note:   Nota 

medie  Proba    

    

         

   total  inclusiv     total  inclusiv 10 9 8 7 6 5 <5  

    din anii   din anii         

   precedenţi   precedenţi         

              

CM-041 Teoretică 23 0 23 0 0 4 6 11 2 0 0 7,52 

CM-041 Practică 23 0 23 0 0 0 2 6 10 5 0 6,22 

Total Media generală 23 0 23 0 0 1 8 11 3 0 0 6,78 

      Analiza calitativă a rezultatelor obţinute denotă faptul că nota medie  este de 8,04. Ponderea notelor foarte 

bune 9-10 -4,34% ,  7-8-  constituie 82,60%,   6-5  13,04%. 

            Concluzii, recomandări ale Comisiei de evaluare și calificare pentru îmbunătățirea și dezvoltarea 

procesului educațional la programul de formare profesională : 71110 Tehnologie produselor cosmetice și 

medicinale: 

-Cerințele pentru proba de examinare corespund nivelului de instruire în ÎPT; 

-Se propune dezvoltarea  parteneriatului educațional între Colegiul de Ecologie și  și agenții economici de 

profilpentru a asigura conexiunea la nivel aplicativ  și cel de instruire; 

-La disciplinile de specialitate să se pună accentul pe studierea avansată a proceselor biofizice și chimice care au 

loc în timpul prelucrării materiei prime din plante medicinale și aromatice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rezultatele susținerii probelor examenului de calificare programul de formare profesională 

103202 Servicii antiincendiare: 

Grupa  

Numărul de 

candidați admişi 

la examene 

Numărul de 

candidați care au 

susţinut examenele 

  

Inclusiv pe note:   Nota 

medie  Proba    

    

         

   total  inclusiv     total  inclusiv 10 9 8 7 6 5 4-1  

    din anii   din anii         

   precedenţi   precedenţi         

              

SA-041 Teorie 30 0 30 0 0 3 17 8 2 0 0 7,70 

 Practica 30 0 30 0 2 14 11 3 0 0 0 8,50 

 Generală 30 0 30 0 2 6 17 5 0 0 0 8,16 

SA-031 Teorie 12 0 10 0 0 0 3 1 4 2 0 6.50 

 Practica 12 0 10 0 0 0 0 1 4 5 0 5.60 

 Generală 12 0 10 0 0 0 0 4 2 4 0 6.00 

 Genarală specialitate 42 0 40 0 2 6 17 9 2 4 0 7,62 

 BAC profesional 12 0 10 0 0 0 1 5 4 0 0 6,70 

Analiza calitativă a rezultatelor obţinute denotă faptul că nota medie  este de 8,04. Ponderea notelor foarte bune 

9-10 -20% ,  7-8-  constituie 65%,   6-5 - 15%. 

       Concluzii, recomandări ale Comisiei de evaluare și calificare pentru îmbunătățirea și dezvoltarea 

procesului educațional la programul de formare profesională 103202 Servicii antiincendiare : 

- Majoritatea elevilor posedă cunoștințe teoretice și abilități practice pentru activitatea în domeniu- 

- Desfășurarea activitățiklor teoretice și practice la Detașamentul de pompieri Botanica contribuie benefic 

la formarea competențelor profesionale ale elevilor; 

- De asigurat elevii cu manuale de specialitate; 

- De asigurat laboratoarele cu mijloce TIC și echipamente antiincendiare speciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rezultatele susținerii probelor examenului de calificare programul de formare profesională 

82110 Silvicultură 

Grupa  

Numărul de 

candidați admişi 

la examene 

Numărul de 

candidați care au 

susţinut examenele 

  

Inclusiv pe note:   Nota 

medie  Proba    

    

         

   total  inclusiv     total  inclusiv 10 9 8 7 6 5 4-1  

    din anii   din anii         

   precedenţi   precedenţi         

              

S-041 Teorie 18 0 18 0 0 0 4 4 9 1 0 6,61 

S-01 Practica 18 0 18 0 0 0 2 3 9 4 0 6,16 

 Genrtală 18 0 18 0 0 0 1 2 11 4 0 6,00 

Analiza calitativă a rezultatelor obţinute denotă faptul că nota medie  este de 6,00. Ponderea notelor foarte bune 

9-10 -0% ,  7-8-  constituie 16,66%,   6-5  83,33%. 

             Concluzii, recomandări ale Comisiei de evaluare și calificare pentru îmbunătățirea și dezvoltarea 

procesului educațional la programul de formare profesională 82110 Silvicultură 

-Îmbunătățirea continuă a bazei tehnico-materiale, achiziționarea unui mijloc de transport pentru asigurarea 

deplasării elevilor la lecțiile practice în teren; 

-Diversificarea conținuturilor itemilor practici 

-Punerea accentulului în procesul de instruire pe activități practice pentru acumularea și dezvoltarea 

abilităților practice. 

-Evaluarea sistematică a nivelului de cunoștințe și abilități practice în timpul procesului de instruire pentru a 

îmbunătăți indicii calității pregătirii tinerilor specialiști în domeniul silviculturii. 

Cursuri de scurtă durată specialitatea 622401 – Paznic de vânătoare 

 Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea examenelor de calificare la specialitatea 622401 – Paznic de 

vânătoare în Colegiul de Ecologie din Chişinău, anul de studii 2020-2021, a fost efectuată de către comisia de 

evaluare şi calificare, aprobată prin ordinul nr. 72-a din 26.04.2021 în următoarea  componență: 

• Președinte: Ciocoi Oleg, Președintele Consiliului Republican al Societăţii Vânătorilor și 

Pescarilor din Republica Moldova. 

• Membri:  

➢ Șcerbliuc Mihail -specialist principal Societatea Vânătorilor si Pescarilor din Republica 

Moldova. 

➢ Goncearencu Aliona - şefa catedrei Silvicultură și grădini publice, Colegiul de Ecologie 

din Chişinău, secretarul comisiei. 

Conform ordinului nr.   83-e  din 11 mai 2021 au fost admişi la susţinerea examenelor de calificare 23 de 

elevi cu instruire în limba română.   



Pregătirea pentru examenul de absolvire şi calificare a fost precedată de măsurile organizatorice necesare 

şi de asigurarea materială. Pe panoul informativ au fost afişate instrucţiunea referitor la organizarea şi desfăşurarea 

examenului de calificare, orarul consultaţiilor şi a examenului. 

Examenul complex de absolvire şi calificare s-a desfăşurat în corespundere cu programul de formare 

profesională continuă, aprobat la ședința Consiliului metodico-științific al Colegiului de Ecologie din Chișinău, 

proces-verbal nr. 1 din 02.09.2019, precum și de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării  al Republicii 

Moldova şi instrucţiunii privind organizarea şi desfăşurarea examenului de calificare în învăţământul profesional 

tehnic postsecundar.  

Examenul complex a inclus materia de studii din discipinele: Popularea și repopularea fondului de 

vânătoare, Evaluarea și selecția vânatului, Organizarea recoltării vânatului şi s-a desfăşurat în formă orală în baza 

biletelor de examinare.  

Rezultatele obţinute de candidaţi la examenul complex de calificare sunt ilustrate în următorul tabel. 

Rezultatele examenului complex de calificare 

Disciplinele  

examenului complex 

Numărul de elevi Notele  

Nota 

medie 

 

Reușita 

% 

admiși la 

examen 

au susținut 

examenul 
10 9 8 7 6 5 

1. „Popularea și repopularea fondului 

de vânătoare”  

2. „Evaluarea și selecția vânatului” 

3. „Organizarea recoltării vânatului” 

23 23 11 6 6 - - - 9,21 100% 

 Raportând rezultatele examenului de calificare la ponderea notelor acumulate, se evidențiază datele 

specificate în diagramă. 

 

 

Diagram 1.1. Ponderea notelor accumulate 

6.25%

37.50%50.00%

6.25%

Ponderea notelor acumulate

Note de 10

Note de 9

Note de 8



 Astfel, media notelor obținute la examenul complex, în scopul obținerii diplomei de calificare la 

specialitatea 622401 – Paznic de vânătoare, constituie 9,21, ceea ce reflectă un rezultat foarte bun. 

Concluzii și propuneri:Desfăşurarea examenului complex de evaluare şi calificare în formă orală este binevenită, 

dar spre regret nu permite membrilor comisiei de a evalua abilităţile și capacităţile candidaţilor de a utiliza 

echipamentele specifice domeniului, tehnicile de aplicare și execuție a lucrărilor, metodele de măsurare a diferitor 

tipuri de caracteristici ale vânatului. 

  Se recomandă: 

1. Înbunătăţirea continuă a bazei material-didactice a instituției, prin crearea unui cabinet 

specializat, în vederea asigurării pregătirii specialiştilor în domeniu.  

2. Îmbunătăţirea itemilor și utilizarea cu precădere a itemilor ce conțin însărcinare practică. 

3. Punerea accentului în procesul de instruire pe activităţi practice, pentru acumularea abilităţilor 

profesionale performante, specifice domeniului de activitate. 

 

Conform rezultatelor obținute, recomandăm absolvenților să se angajeze în câmpul muncii în domeniul 

622401 – Paznic de vânătoare. 

Rezultatele susținerii probelor examenului de calificare programul de formare profesională 101510 

Turism. 

Grupa  

Numărul de 

candidați admişi 

la examene 

Numărul de 

candidați care au 

susţinut examenele 

  

Inclusiv pe note:   Nota 

medie  Proba    

    

         

   total  inclusiv     total  inclusiv 10 9 8 7 6 5 4-1  

    din anii   din anii         

   precedenţi   precedenţi         

              

T-041 Teoretică 26 0 26 0 6 14 4 2 0 0 0 8.92 

T-041 Practică 26 0 26 0 3. 12 8 2 1 0 0 8.53 

T-042 Teoretică 23 0 23 0 2 13 8 0 0 0 0 8.73 

T-042 Practică 23 0 23 0 4 8 8 3 0 0 0 8.56 

 Total 49 0 49 0 1 22 18 7 1 0 0 8.30 

Analiza calitativă a rezultatelor obţinute denotă faptul că nota medie  este de 8,04. Ponderea notelor foarte bune 

9-10 -46,93% ,  7-8-  constituie 51,02%,   6-5  2,50%. 

                      Concluzii, recomandări ale Comisiei de evaluare și calificare pentru îmbunătățirea și dezvoltarea 

procesului educațional la programul de formare profesională 101510 Turism. 

1. Consolidarea bazei tehnico-materiale prin crearea unei firme de exercițiu în domeniul turismului. 

2. Reevaluarea Planului de învățământ, întroducerea cursului Turism ecologic. 

3. Majorarea ponderii orelor practice la disciplinile de profil și de specialitate. 

 



 

 

 

Rezultatele evaluării absolvenților anului 2021 pe instituție 
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Rata absolvirii

Înmatriculați 2017 Absolvit 2021 Rata realizării planului de formare profesională (%)

8.30

6.00

7.62

6.62

6.78

8.05

8.23

8.04

8.23

Media pe specialitate

Turism (49 absolvenți)

Silvicultura (18 absolvenți)

Servicii antiincendiare (40 absolvenți)

Ecologia și protecția mediului (40 
absolvenți)

Tehnologia produselor cosmetice și 
medicinale (24 absolvenți)

Piscicultură și acvacultură (17 
absolvenți)

Gospodărirea și protecția apelor (16 
absolvenți)

Geodezie, topografie, cartografie (24 
absolvenți)

Meteorologie


