
RAPORT   
PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE 

CALIFICARE/SUSȚINEREA  LUCRĂRILOR DE DIPLOMĂ  
 
 

Specialitatea: 41110 CONTABILITATE 

Forma de studii: cu frecvență la zi 

Organizarea procesului de examinare s-a desfășurat : 

- În temeiul art.62 pet.(5),art.63 pet.(6),art.(66) pet.(5) din Codul educației al 

Republicii Moldova,nr.152 din 17.07.2014 și cu decizia Agenției Naționale de 

Asigurare a Calității în educație și Cercetare nr.376-01 din 07.06.2018; 

- Ordinului Ministerului Educației,Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

nr.1127 din 23.07.2018 cu privire la la aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a examenului de calificare; 

- Ordinul directorului CEHTA din Țaul  nr. 38 din 21.06.2021 privind  

componența Comisiei  de evaluare și calificare; 

- Ordinului nr. 325 din 21.06.2021 al  CEHTA din Ţaul  „Cu privire la  admiterea 

elevilor gr.43 specialitatea Contabilitate”; 

- Orarului examenului de  calificare , anul de studii 2020-2021, aprobat de 

Directorul adjunct. 

Examenul de calificare pentru specialitatea  41110 „Contabilitate ” a fost 

unul unificat , incluzând itimi  pentru testarea cunoștințelor  teoretice ,cât și 

practice  pentru testarea abilităților, incluzănd  itemi din disciplinele fundamentale 

și de specialitate.Conținutul subiectelor a inclus un număr de itemi corespunzător 

cotei orelor acordate disciplinelor în planul de învățământ ediția 2016 pentru 

specialitatea Contabilitate.  

La examenul de calificare au fost admişi  elevii grupei  43-C, - 22 la număr, 

care au realizat integral planul şi programele de studii la specialitatea41110 

„Contabilitate ”. 

 

 

 



 
 

Grupa  Numărul de   
candidați 
admişi  la 
examene 

Numărul de   
candidați care 

au  susţinut   

examenele 

Inclusiv pe note: 

total  inclusiv  
din anii   

precede  

nţi 

total  inclus
iv  din 

anii   

precede  

nţi 

10  9  8  7  6  5  <5 

43-C 22 0 22 0 - 3 5 7 7 - - 

            

            

Total  22 0 22 0 - 3 5 7 7 - - 

Elevii admişi la examenul de calificare  100%l-au susținut cu succes, nota medie 

constituind 7,18, iar reușita calitativă 36,36%. Pe parcursul desfășurării 

examenului de calificare încălcări nu fost depistate.  

 

Președinte           Cotîndală Larisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT   
PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE 

CALIFICARE/SUSȚINEREA  LUCRĂRILOR DE DIPLOMĂ  
 
 

Specialitatea: 72110 SIGURANȚA PRODUSELOR AGROALIMENTARE 

Forma de studii: cu frecvență la zi 

Organizarea procesului de examinare s-a desfășurat : 

- În temeiul art.62 pet.(5),art.63 pet.(6),art.(66) pet.(5) din Codul educației al 

Republicii Moldova,nr.152 din 17.07.2014 și cu decizia Agenției Naționale de 

Asigurare a Calității în educație și Cercetare nr.376-01 din 07.06.2018; 

- Ordinului Ministerului Educației,Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

nr.1127 din 23.07.2018 cu privire la la aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a examenului de calificare; 

- Ordinul directorului CEHTA din Țaul  nr. 38 din 21.06.2021 privind  

componența Comisiei  de evaluare și calificare; 

- Ordinului nr. 322 din 21.06.2021 al  CEHTA din Ţaul  „Cu privire la  admiterea 

elevilor gr.44-S”; 

- Orarului examenului de  calificare , anul de studii 2020-2021, aprobat de 

Directorul adjunct. 

Examenul de calificare pentru specialitatea  72110 „Siguranța produselor 

agroalimentare ” a fost unul complex , incluzând itemi  pentru testarea 

cunoștințelor  teoretice , dar și a abilităților căpătate în cadrul disciplinelor 

fundamentale și de specialitate inclusiv a practicilor. Conținutul subiectelor a 

inclus un număr de itemi corespunzător cotei orelor acordate disciplinelor în planul 

de învățământ, ediția 2016 pentru specialitatea „Siguranța produselor 

agroalimentare ”.  

La examenul de calificare au fost admişi  elevii grupei  44-S, - 18 la număr, 

care au realizat integral planul şi programele de studii la această specialitate. 

 

 

 



 
 

Grupa  Numărul de   
candidați 
admişi  la 
examene 

Numărul de   
candidați care 

au  susţinut   

examenele 

Inclusiv pe note: 

total  inclusiv  
din anii   

precede  

nţi 

total  inclus
iv  din 

anii   

precede  

nţi 

10  9  8  7  6  5  <5 

44-S 18 0 18 0 2 5 3 1 2 5 - 

            

            

Total  18 0 18 0 2 5 3 1 2 5 - 

Elevii admişi la examenul de calificare 100%l-au susținut cu succes, nota medie 

constituind 7,39, iar reușita calitativă 55,55%. Pe parcursul desfășurării 

examenului de calificare încălcări nu fost depistate.  

 

Președinte           Cvasnițcaia Nadejda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT   
PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE 

CALIFICARE/SUSȚINEREA  LUCRĂRILOR DE DIPLOMĂ  
 
 

Specialitatea: 72150 TEHNOLOGIA PRODUSELOR DE ORIGINE 

VEGETALĂ 

Forma de studii: cu frecvență la zi 

Organizarea procesului de examinare s-a desfășurat : 

- În temeiul art.62 pet.(5),art.63 pet.(6),art.(66) pet.(5) din Codul educației al 

Republicii Moldova,nr.152 din 17.07.2014 și cu decizia Agenției Naționale de 

Asigurare a Calității în educație și Cercetare nr.376-01 din 07.06.2018; 

- Ordinului Ministerului Educației,Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

nr.1127 din 23.07.2018 cu privire la la aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a examenului de calificare; 

- Ordinul directorului CEHTA din Țaul  nr. 38 din 21.06.2021 privind  

componența Comisiei  de evaluare și calificare; 

- Ordinului nr. 323 din 21.06.2021 al  CEHTA din Ţaul  „Cu privire la  admiterea 

elevilor gr.45 -T”; 

- Orarului examenului de  calificare , anul de studii 2020-2021, aprobat de 

Directorul adjunct. 

Examenul de calificare pentru specialitatea  72150 „Tehnologia produselor 

de origine vegetală ” a fost complex, incluzând itemi  pentru testarea cunoștințelor  

teoretice și practice, axat pe conținuturi din  disciplinele fundamentale și de 

specialitate.Conținutul subiectelor a inclus un număr de itemi corespunzător cotei 

orelor acordate disciplinelor în planul de învățământ ediția 2017 pentru 

specialitatea Tehnologia produselor de origine vegetală.  

La examenul de calificare au fost admişi  elevii grupei  45-T, - 14 la număr, 

care au realizat integral planul şi programele de studii la specialitatea menționată. 

 

 

 



 
 

Grupa  Numărul de   
candidați 
admişi  la 
examene 

Numărul de   
candidați care 
au  susţinut   

examenele 

Inclusiv pe note: 

total  inclusiv  
din anii   

precede  

nţi 

total  inclus
iv  din 

anii   

precede  

nţi 

10  9  8  7  6  5  <5 

45-T 14 0 14 0 - 3 1 4 4 2 - 

            

            

Total  14 0 14 0 - 3 1 4 4 2 - 

Elevii admişi la examenul de calificare 100%l-au susținut cu succes, nota medie 

constituind 6,92, iar reușita calitativă 28,57%. Pe parcursul desfășurării 

examenului de calificare încălcări nu fost depistate.  

 

Președinte           Castraveț Ludmila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT   
PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE 

CALIFICARE/SUSȚINEREA  LUCRĂRILOR DE DIPLOMĂ  
 
 

Specialitatea: 81220 Legumicultură și pomicultură 

Forma de studii: cu frecvență la zi 

Organizarea procesului de examinare s-a desfășurat : 

- În temeiul art.62 pet.(5),art.63 pet.(6),art.(66) pet.(5) din Codul educației al 

Republicii Moldova,nr.152 din 17.07.2014 și cu decizia Agenției Naționale de 

Asigurare a Calității în educație și Cercetare nr.376-01 din 07.06.2018; 

- Ordinului Ministerului Educației,Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

nr.1127 din 23.07.2018 cu privire la la aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a examenului de calificare; 

- Ordinul directorului CEHTA din Țaul  nr. 38 din 21.06.2021 privind  

componența Comisiei  de evaluare și calificare; 

- Ordinului nr. 323 din 21.06.2021 al  CEHTA din Ţaul  „Cu privire la  admiterea 

elevilor gr.43 specialitatea Contabilitate”; 

- Orarului examenului de  calificare , anul de studii 2020-2021, aprobat de 

Directorul adjunct. 

Examenul de calificare pentru specialitatea  81220 „Legumicultură și 

pomicultură ” a fost complex , incluzând itemi  pentru testarea cunoștințelor  

teoretice și practice  pentru testarea competențelor profesionale, din disciplinele 

fundamentale și de specialitate.Conținutul subiectelor a inclus un număr de itemi 

corespunzător cotei orelor acordate disciplinelor în planul de învățământ ediția 

2016 pentru specialitatea „Legumicultură și pomicultură ”.  

La examenul de calificare au fost admişi  elevii grupei  42-L, - 16 la număr, 

care au realizat integral planul şi programele de studii la specialitatea dată. 

 

 

 

 
 



Grupa  Numărul de   
candidați 
admişi  la 
examene 

Numărul de   
candidați care 
au  susţinut   

examenele 

Inclusiv pe note: 

total  inclusiv  
din anii   

precede  

nţi 

total  inclus
iv  din 

anii   

precede  

nţi 

10  9  8  7  6  5  <5 

42-L 16 0 16 0 2 3 3 2 6 - - 

            

            

Total  16 0 16 0 2 3 3 2 6 - - 

Elevii admişi la examenul de calificare 100%l-au susținut cu succes, nota medie 

constituind 7,56, iar reușita calitativă 50%. Pe parcursul desfășurării examenului de 

calificare încălcări nu fost depistate.  

 

Președinte           Jitari Ion 

 

 

 


