
RAPORT
PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE CALIFICARE 

ŞCOALA PROFESIONALĂ NR. 5 DIN MUN. CHIŞINĂU

Comisia pentru examenul de calificare în Şcoala Profesională nr. 5 din mun.Chişinău pentru anul 

de studii 2020 -  2021, formată prin ordinul dir. Şcoalii Profesionale nr. 5 din mun.Chişinău 

Nr. 51-A DIN 13 mai 2021, anexa nr.l, cu următoarea componenţă:

Preşedintele Comisiei: Osipova Natalia -  organizarea şi normarea muncii, SA „Franzeluţa” 

Vicepreşedintele Comisiei: Juc mariana -  director Şcoala Profesională nr. 5 din mun.Chişinău 

Membrii Comisiei:

1. Borodin Tatiana -  tehnolog (normare) SA „Franzeluţa”

2. Bunescu Viorica -  maistru -  instructor. Şcoala Profesională nr. 5 din mun.Chişinău

3. Bnlatel Calina - maistru -  instructor. Şcoala Profesională nr, 5 din mun.Chişinău 

Orarul desfăşurării examenului: 17.06.2021- meseria Bucătar, ora 9.00 - proba scrisă

25.06.22021- meseria Bucătar, ora 8.00 - proba practică

1. Rezultatele probelor examenului de calificare:

Rezultatele susţinerii probei scrise 
Brutar

Tabelul 1.

Grupa

Nr. elevi admişi 
la examen

Nr. elevi care au 
susţinut 

examenul
Inclusiv pe note: Nota

medie

Total Inclusiv 
din anii 

precedenţi

Total Inclusiv 
din anii 

precedenţi

10 9 8 7 6 5 <5

4
Total 22 - 22 - 0 o o 7 6 o 0

Media 6,53

Notă: La examenul de calificare au fost admişi 28 de elevi, cu limba de instruire -  română, admişi 

prin ordinul nr. 69 din 10.06.2021.

La ptoba scrisă examenul s-a desfăşurat în cabinetele 8 şi 9. Listele candidaţilor au fost afişate la 

timp. numele elevilor în ordinea alfabetică. Mesele au fost numerotate. La proba scrisă a 

examenului cât şi la proba practică au fost prezenţi 100% elevi. Testele teoretice şi probele 

practice au fost repartizare elevilor la prezentarea buletinului deidentitate sub semnătură.

La desfăşurarea probelor de examen s-au respectat toatecerinţele în vigoare.



* -

Rezultatele susţinerii probei practice 
(meseria/profesia)

Brutar
Tabelul 2.

Grupa Nr. elevi admişi 
la examene

Nr. elevi care au 
susţinut 

examenele

Inclusiv pe note: Nota
medi

e
total inclusiv 

din anii 
precedenţ 

i

total inclusiv 
din anii 

precedenţ 
i

10 9 8 7 6 5 <5

4
Total 22 - 22 - 9 7 3 3 - -

Media 8.35

Notă: Proba practică din 25.06.21, s-a desfăşurat la fabrica S A „Franzeluţa”. Administraţia 
întreprinderii au pus la dispoziţie atât secţia de pregătirea materiei prime şi auxiliare, frământarea 
aluatilui, prelucrarea şi coacerea aluatului, pentru organizarea desfăşurării calitative a examenului de 
calificare proba practică. Deasemenea la proba practică candidaţii au fost echipaţi conform cerinţelor 
meseriei (echipament igienic profesional). Au fost respectate cerinţele sanitaro-igienice precum şi 
securităţii şi sănătăţii în muncă. Toţi candidaţii au demonstrat abilităţile acumulate pe parcursul a 2 ani 
de studii, atititudinea corespunzătoare şi disciplină în muncă.

Concluzii: Examenele de calificare s-au desfăşurat conform graficului stabilit şi în 
conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de calificare, s-au 
respectat toate cerinţele de organizare şi desfăşurare. Absolvenţii au demonstrat că deţin 
cunoştinţele teoretice cât şi competenţele necesare meseriei studiate. Examenul de calificare au 
susţinut 100%. Contestaţii nu au parvenit.

Preşedintele Comisiei de Evaluare şi Calificare


