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 În perioada 24.05-25.06.2021 în IP Centrul de excelență în construcții s-a desfășurat 

examenul de calificare prin care au fost evaluate competențele profesionale la finalizarea 

programelor de formare profesională tehnică secundară și postsecundară 

   Admiterea candidaţilor la Examen s-a realizat prin ordinul directorului 

IP CEC în baza deciziei Consiliului profesoral din 25 mai 2021. 

   La susţinerea Examenului au fost admişi candidaţii cu situaţia academică 

încheiată, în conformitate cu prevederile Planului de învățământ în vigoare pentru 

promoția respectivă. 

  În baza ordinelor directorului IP CEC nr.01-17/163 din 30.04.2021 și  nr.01-17/164 din 

30.04.2021 au fost formate Comisii de calificare şi evaluare pentru fiecare meserie și 

specialitate, în dependență de numărul de elevi. Comisia de evaluare și calificare pentru 

fiecare meserie /specialitate a avut următoarea componență: 

1) Președinte – reprezentant al unui agent economic, din domeniul 

2) Vicepreședinte - directorul/directorul adjunct sau șeful secției 

3) 3 membri evaluatori: 

a) un evaluator extern, reprezentant al unei unităţi  

b) două cadre didactice (profesor, maistru – instructor) de specialitate 

 Examenul s-a organizat după cum urmează: 

1) pentru programele de formare profesională tehnică secundară prin 

susţinerea unui Examen din două probe: proba scrisă şi proba practică; 

 Subiectele pentru proba scrisă cuprind materialul teoretic parcurs în cadrul 

modulelor de la componenta de profil a Planului de învățământ și s-a 

desfășurat sub formă unui test asistat de calculator.      

    Subiectele pentru proba practică vizează sarcini specifice calificării. Fiecare sarcină 

pentru proba practică conține realizarea unor activități profesionale, 

desfășurate în condiții cât mai apropiate de cele reale de muncă. 

    Nota finală la Examen include ponderat rezultatele ambelor probe, până la sutimi și se 

calculează ca media aritmetică, a notelor acordate de membrii Comisiei de evaluare şi 

calificare conform formulei: 

Nota finală= Proba practică*0,7+Proba scrisă*0,3 

2) pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară prin susținerea: 

a) probei de evaluare sau 

b) lucrării de diplomă. 

  Proba de evaluare a fost organizată sub forma unui examen complex, alcătuit din 2 

componente: test asistat la calculator și susținerea probei practice. Subiectele pentru test au 

cuprins materia studiată la unităţile de curs Fundamentale și de 

Specialitate. Proba practică a impus candidaților demonstrarea capacităților de aplicare, 

analiză, sinteză, de generalizare și abstractizare.  

    Nota finală la Examen include ponderat rezultatele ambelor probe, până la sutimi și s-a 

calculat ca media aritmetică, a notelor acordate de membrii Comisiei de evaluare şi 

calificare conform formulei: 

Nota finală= Proba practică*0,6+Proba scrisă*0,4 

    Lucrarea de diplomă evaluează nivelul de pregătire a candidatului la 



programul de formare profesională tehnică postsecundară, a capacităţii acestuia de 

documentare, analiză, sistematizare, sintetizare, utilizare şi demonstrare a cunoştinţelor, 

abilităților și competențelor profesionale. 

 Admiterea către elaborarea lucrării de diplomă s-a realizat la cererea 

candidatului și s-a aprobat prin ordinul directorului pentru candidații care au întrunit 

cumulativ următoarele condiții: 

1) Planul de învățământ aprobat pentru programul respectiv prevede 

evaluarea finalităților de studii/rezultatele învățării prin susținerea lucrării de 

diplomă; 

2) candidații au acumulat cel puţin 50% din numărul de credite de studiu 

obligatorii prevăzute în Planul de învăţământ; 

3) media notelor la disciplinele (unităţile de curs) fundamentale și de 

specialitate pe parcursul anilor de studii nu este mai mică decât 8.00. 

  Temele pentru lucrarea de diplomă, au fost elaborate de catedrele de profil 

din cadrul IPCEC 

     Susținerea lucrării de diplomă s-a desfășurat în prezența Comisiei de 

evaluare și calificare. Pentru susținerea lucrării de diplomă, fiecărui candidat i s-a 

acordat 10-15 min. Lucrarea de diplomă s-a evaluat cu note de către fiecare membru al 

Comisiei de evaluare și calificare, în baza scalei de notare de la „10” la „1”. Nota 

finală la lucrarea de diplomă s-a calculat până la sutimi ca media aritmetică a 

notelor acordate de membrii Comisiei de evaluare şi calificare.  

Informația cu privire la numărul de elevi absolvenți pe programe de formare profesională 

este inclusă în tabelul de mai jos: 

Notă: 

CECE- Construcția și Exploatarea Clădirilor și edificiilor 

TMAC – Tehnologia Materialelor și Articolelor de Construcții 

SACGV – Sisteme de Alimentare cu Căldură și Gaze, Ventilație 

COT – Cadastru și Organizarea Teritoriului 

EI – Evaluarea Imobilului 

TPL – Tehnologia Prelucrării Lemnului 

A - Arhitectura 

CED – Construcția și Exploatarea Drumurilor 

DI – Design Interior 

In – Instalator instalații de încălzire și echipamente solare, Instalator aparate și echipamente 

de ventilare și climatizare 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informația cu privire la nr. de elevi absolvenți ai anului de studii 2020-21 (Promoția 

2021) 

  Grupa 

Nr. de elevi absolvenți Inclusiv % 

absolvenţilor 

din nr. celor 

admişi 

iniţial Total Buget Contract Băieți Fete 

1 2 3 4 5 6 7 17 

1 CECE 17.09.1 18 7 11 17 1 60 

2 CECE 17.09.2 20 11 9 18 2 71.42 

3 CECE 17.09.3 26 14 12 26 0 86.70 

  CECE 64 32 32 61 3   

4 TMAC 17.09 20 11 9 11 9 71.50 

5 SACGV 17.09.1 25 14 11 23 2 83.33 

6 SACGV 17.09.2 26 14 12 24 2 89.65 

  ACGV 51 28 23 47 4   

7 COT 17.09 20 12 8 9 11 67 

8 EI 17.09 24 11 13 11 13 82.75 

9 TPL 17.09 23 19 4 22 1 76.70 

10 A 17.09 28 14 14 15 13 93.33 

11 CED 17.09 19 13 6 18 1 66.51 

12 DI 17.09.1 23 5 18 5 18 66.6 

13 DI 17.09.2 25 5 20 5 20 66.7 

  DI 48 10 38 10 38   

  Total la zi 297 150 147 204 93   

  Secţia cu 

frecvenţă redusă 25   25 18 7 80.64 

  TOTAL nivelul 4 
322 150 172 222 100   

  I 1809, nivelul 3 23 23   23   76.70 

  Total CEC 345 173 172 245 100   

 

 

 

 

 

 

 

 



Calitatea studiilor în diferite grupe/meserii/specialități este prezentată în tabelul de mai  jos: 

 

 

În continuare se prezintă rapoartele președinților Comisiilor de evaluare și calificare. 

 

 

 

Susținerea probelor de absolvire 

Instituţia 

de 

învăţământ 

profesional 

tehnic  

  

Nr. de 

elevi 

admiși la 

probele 

de 

absolvire 

Nr. de 

elevi, care 

nu s-au 

prezentat 

la 

susținerea 

probelor 

de 

absolvire 

Nr. de elevi , care au susţinut probele de 

calificare  cu  nota medie   

Nota 

medie la 

probele 

de 

absolvire 

Nr. de elevi absolvenți, care 

au susținut probele de 

absolvire 

Nr. de 

elevi, 

care nu 

au 

susținut 

probele 

de 

absolvire 

Examen 

/Lucrare 

de 

diplomă 10 

9,0-

9,99 

8,0-

8,99 

7,0-

7,99 

6,0-

6,99 

5,00-

5,99 

< 

5,00 Total Buget Contract 

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

CECE 

17.09.1 E/PD 18     3 2 4 6 3   7.21 18 7 11 0 

CECE 

17.09.2 E/LD 21 1 3 1 2 4 4 6   7,26 20 11 9   

CECE 

17.09.3 E/LD 27   1 3 5 4 8 5 1 8,03 26 14 12 1 

CECE   66 1 4 7 9 12 18 14 1   64 32 32 1 

TMAC 

17.09 E/LD 20   1   8 3 8     7,53 20 11 9   

SACGV 

17.09.1 E/LD 25   3 2 6 7 7     7.81 25 14 11   

SACGV 

17.09.2 E/LD 26     4 7 10 4 1   7.71 26 14 12   

SACGV   51 0 3 6 13 17 11 1 0   51 28 23 0 

COT 17.09 E/LD 20   2 5 6 4 3     8,17 20 12 8   

EI 17.09 E/LD 24   3 6 7 7 1     8.39 24 11 13   

TPL 17.09 E/LD 23   1 6 2 10 4     7,93 23 19 4   

A 17.09 E/LD 28   3 12 7 5 1     8,87 28 14 14 0 

CED 17.09 E/LD 19     2 2 7 7 1   7,22 19 13 6   

DI 17.09.1 E/LD 23   5 5 10 3       8,91 23 5 18   

DI 17.09.2 E/LD 25   2 12 8 3       8,97 25 5 20   

DI   48 0 7 17 18 6 0 0 0   48 10 38 0 

Total la zi   299 1 24 61 72 71 53 16 1 8,10 297 150 147 1 

SACGV 

18.12 FR E/LD 25 0 2 10 7 6       8.40 25   25 0 

Total 

nivelul 4   324 1 26 71 79 77 53 16 1 8,35 322 150 172 1 

I 18.09, 

nivelul 3 E 23     2 4 12 5     7,53 23 23     

TOTAL 

CEC   347 1 26 73 83 89 58 16 1 8,35 345 173 172 1 



RAPORT  
privind desfășurarea susținerii examenului de absolvire a lucrărilor de diplomă la specialitatea 

73120 „Cadastru și Organizarea Teritoriului” 

 

  Conform ordinului Centrul de Excelență în Construcții din Chișnău 01-17/164 din 30.04.2021 

în scopul evaluării competențelor profesionale ale elevilor absolvenți ai specialității nr.73120 ”Cadastru 

Organizarea Teritoriului” s-a confirmat următoarea componență personală a Comisiei de examinare 

calificare: 

  Președinte:      Danii Ivan - Șef adjunct a Direcției geodeziei, cartografiei și geoinformatică 

din  cadrul Agenției Relații Funciare Cadastru; 

  Vicepreședinte: Clima Aurelia - director adjunct educație GD Superior; 

       Membri:           Secrii Marcel-inginer certificat în cadastral SRL ”Cadser Company” 

                Timoftică Gheorghe-șef catedră, profesor de specialitate, GD I. 

                Bodeanu Ludmila-profesor de specialitate, GD II; 

  Organizarea și desfășurarea examenului de calificare s-a efectuat în conformitate cu 

Regulamentul de organizare desfășurare a examenelor de calificare nr. 1127 din 23.07.2018, și 

NOTA INFORMATIVĂ a comisiei de elaborare a subiectelor pentru examenul de calificare la 

specialitatea nr.73120 „Cadastru și Organizarea teritoriului”. 

  Evaluarea competențelor absolvenților specialității „Cadastru și Organizarea teritoriului„ în 

anul de studiu 2020-2021, s-a desfășurat în două etape anume, elevii care au obținut media generală 

pe anii de studii mai mare sau egală cu nota 8,50 au realizat lucrări de diplomă, iar cei cu media mai 

mică de 8,50 au susținut proba de evaluare. Examenul de calificare este alcătuit din: proba teoretică-

toate disciplinele de specialitate proba practică-elaborarea unui produs conform tematicii individuale. 

  Susținerea probei teoretice de evaluare s-au desfășurat la calculator în aud.201 și 202 iar proba 

practică de evaluare a lucrărilor de diplomă s-au desfășurat în aud.402, în conformitate cu programarea 

calendaristică prestabilită: 

• 15 iunie - COT 17.09 - proba practică de evaluare lucrarea de diplomă; 

• 16 iunie — COT 17.09 — proba practică de evaluare. 

1. Analiza cantitativă calitativă a contingentului de absolvenți: 

Grupa 

Numărul de elevi:  Reușita elevilor 

la 

01.04.2021 

admiși la 

realizarea 

sunținerii LD 

admiși la 

susținerea 

probei de 

evaluare 

Media la 

disciplinele 

de 

specialitate 

Media 

stagiilor de 

practică 

COT 17.09 20 3 17 7,27 8,55 

Conform regulamentului de susținere a examenului de absolvire a lucrării de diplomă la specialitatea 

Cadastru Organizarea Teritoriului, toți elevii grupelor COT 17.09 au fost admiși la realizarea și 

susținerea lucrării de diplomă în număr de 3 de persoane, iar la Examenul de absolvire 17, cu mediile 

la disciplinele stagiilor de practică menționate în tabelul de mai sus. Suportul principal în realizare 

lucrării de dilpomă sunt următoarele disciplini de specialitate:Topografie, Geodezie, Cadastru I, 

Cadastru II, Automatizarea lucrärilor de cadastru. 

 
2. Date statistice cu privire la rezultatele obținute la evaluarea finală: 

• Rezultatele lucrării de diplomă grupa COT 17.09 

Grupa 
Au 

Participat 

Au obținut note de: 
Nota medie Calitatea reușitei,% 

9 10 

COT 17.09 3 1 2 9,67 100 



• Rezultatele examenelor de absolvire 

Nr.de 

elevi 

Tipul probei de 

evaluare 

 Au obținut note de :  

Nota 

medie 

Calitatea 

reușiltei, 

% 10 

9
,9

9
 –

 9
,0

0
 

8
,9

9
 –

 8
,0

0
 

7
,9

9
 –

 7
,0

0
 

6
,9

9
 –

 6
,0

0
 

5
,9

9
 –

 5
,0

0
 

<5,00 

17 Proba teoretică - 3 5 7 2 - - 7,53 47 

17 Proba practică - 6 4 4 3 - - 8,15 59 

17 Proba de evaluare - 4 6 4 3 - - 7.90 59 

3 LD 2 1 - - - - - 9,67 100 

20 
Proba de calificare - 

nota finală 
2 5 6 4 3 - - 8,17 65% 

 Structura lucrărilor de diplomă este compusă din două părți precum 1) partea teoretică, ce include 

scurt istoric, stadiu actual, comparație a metodelor și tehnologiilor clasice cu cele moderne, aplicate în 

domeniu 2) partea practică (studiul de caz) cu prezentarea obiectului de studiu, etapele procesului 

tehnologic, analiza reprezentarea rezultatelor obținute (schițe, planuri, hărți, ortophotohărți, produse 

cartografice, scheme de organizare a teritoriului etc); 

 Lucrările au fost întocmite la calculator, aplicând redactorul Microsoft Word, printate și asamblate 

conform normelor din îndrumarul elaborat în cadrul catedrei; 

 Prezentarea lucrărilor s-a efectuat cu aplicarea tehnologiilor multimedia (calculator și 

videoproiector), aplicând Power Point. 

 Este de menționat faptul, că majoritatea absolvenților stăpânesc în măsură satisfăcătoare cunoștințe 

teoretice deprinderi practice, fapt ce va permite ușoara lor antrenare în activitatea profesională pe viitor 

(învățământ superior, întreprinderi de specialitate). 

La elaborarea biletelor pentru evaluarea cunoștințelor teoretice practice la disciplinele de 

specialitate s-a pus accent pe situații de integrare cu probleme reale, pe care viitorul specialist în domeniul 

cadastrului se va confrunta fiind angajat în domeniu, pe care va fi apt să le rezolve. 

 Au fost propuse întrebări de diferite niveluri de punctare începând de la noțiuni teoretice din domeniul 

Cadastrului, Topografiei Geodeziei. 

 Astfel elevii au demonstrat capacitățile sale atât teoretice cât practice anume în folosirea rațională a 

timpului utilizând tehnologii moderne în culegerea datelor din teren, prelucrarea lor cu ajutorul softurilor 

de specialitate desigur transpunerea acestor date în teren folosind iarăși aparate moderne de măsurare. 

 
 3. Concluzii: 

-Constat o pregătire calitativă a viitorilor, deja prezenților, specialiști în domeniu; 

 -S-au demonstrat cunoștințe bune ale absolvenților în domeniu precum unele deprinderi practice 

privind colectarea, prelucrarea datelor vizualizarea rezultatelor cadastrale, geodezice, fotogrammetrice 

etc; 

 -Pot afirma de asemenea că, la zi catedra de profil oferă o bună pregătire a specialiștilor la 

specialitatea „Cadastru și Organizarea Teritoriului”, specialiști solicitați pe piața muncii astăzi; 

-Cunoscând greutatea formării specialiștilor, cu precădere în inginerie, aprecierile mele asupra 

rezultatelor sunt bune foarte bune, fapt pentru care felicit absolvenții promoției 2021. 

 

 



4. Propuneri de perfecționare a procesului educațional în general: 

1.Introducerea aspectelor tehnice mai pronunțate la toate disciplinele de specialitate;Modernizarea 

continuă a programelor de învățământ la disciplinele de specialitate odată cu dezvoltarea 

tehnologiilor moderne; 

2.Familiarizarea tinerilor specialiști cu infrastructura națională de date spațială și implementarea 

aplicațiilor GIS pentru desktop OpenSurse; 

3.Implicarea tinerilor specialiști de la catedră în proiecte naționale internaționale în vederea 

dezvoltării procesului educațional. 

În încheiere îmi exprim toată convingerea că absolvenții vor fi ușor angajați, respectiv se vor acomoda 

operativ în activitatea profesională în domeniu. 

 Cu cele mai bune intenții urări de bine  

      Dani Ivan 

         Șef adjunct a Direcției geodeziei,    cartografiei și 

geoinformaticä din cadrul Agenției Relații Funciare și 

Cadastru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT 

cu privire la susținerea examenului de absolvire lucrărilor de diplomă la specialitatea 

Nr.72220”Tehnologia prelucrării lemnului” 16-17 iunie 2021 

 

    În scopul evaluării competențelor profesionale ale elevilor, absolvenți ai specialității nr.72220 prin 

ordinul directorului Nr.01-17/164 din 30.04.2021 a fost constituită comisia de examinare de calificare în 

următoarea componență: 

Președinte: Albu Viorel-director de producere, SRL Lamacess. 

Vicepreședinte Pelivan Valeriu-director IP CEC, GD superior; 

Membrii comisiei Olaru Nadejda-SRL Goodmod; 

Gherta Viorica-șef secție, profesor de specialitate, GD I 

Secretar: Cara Liudmila, profesor de specialitate, GD II. 

Comisia dată a evaluat, în perioada 16-17 iunie 2021, susținerea examenului de absolvire a lucrării 

de diplomă ai absolvenților grupelor TPL 17.09 în conformitate cu Regulamentului de organizare și 

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

Regulamentului intern de organizare și desfășurare a examenului de calificare aprobat prin ordinul 

directorului IP CEC nr 01-17/362 din 26.12.2019. 

     Evaluarea competențelor absolvenților specialității „Tehnologia prelucrării lemnului” în anul  de 

studiu 2020-2021, s-a desfășurat în două etape anume, elevii care au obținut media generală pe anii de 

studii mai mare sau egală cu nota 8,00 au realizat lucrarări de diplomă, iar cei cu media mai mică de 

8,00 au susținut examenul de absolvire, format din proba practică și proba teoretică. Proba teoretică a 

fost realizată prin susținerea unui test la calculator, format din 40 de itemi la disciplinele fundamentale 

de specialitate. 

1.Analiza cantitativă a contingentului de absolvenți: 

Grupa 

 Numărul de elevi Reușita elevilor 

La 

11.05.2021 

Admiși la 

realizarea 

LD 

Admiși la 

susținerea EC 

Admiși la susținerea 

LD 

Media 

generală pe 

anii de studii 

Media 

stagiilor de 

practică 

TPL 

17.09 
23 7 16 7 7,94 8,76 

Susținerea examenului de absolvire a lucrării de diplomă la specialitatea „Tehnologia prelucrării 

lemnului” a avut loc la catedra "Tehnologie, utilaj instalații inginerești” în auditoriul 303, amenajat 

corespunzător, conform graficului aprobat. 

Comisia a audiat susținerea lucrărilor de diploma probele practice ai absolvenților verificând 

reprezentările grafice memoriile explicative, care au fost întocmite conform regulamentului. 

 În cadrul evaluării lucrărilor de diplomă ai absolvenților, celor 4 ani de studii, se poate de 

menționat existenta cunoștintelor teoretice cât deprinderilor practice corespunzătoare domeniului dat 

de specialitate.O bună parte din elevi operează liber cu terminologia de specialitate sunt apți de a 

purta o discuție în domeniu. De asemenea se remarcă un anumit număr elevi cointeresați de a continua 

studiile în domeniul dat de a depune efort în dezvoltarea carierei personale, ceea ce presupune aportul 

cadrelor didactice în procesul de studiu formării profesionale. 

                   Lucrările au fost apreciate și notate în funcție de reușita implementării ideii, gradului de 

dificultate tehnică a lucrărilor, calitatea executării aptitudinile de prezentare a lucrării.   



2.Rezultatele susținerii examenului de absolvire a lucrărilor de diplomă sunt următoarele: 

 

În acest an absolvenții au demonstrat cunoștințe corespunzătoare pentru elaborarea executarea 

lucrărilor de diplomă, astfel fiind pregătiți pentru activitatea profesională în calitate de technician și 

acumularea experienței în domeniul fabricării produselor din lemn. 

         Conform regulamentului Memoriul explicativ al lucrărilor de diplomă este format din 

următoarele compartimente:Compartimentul de specialitate; Compartimentul Tehnologie; 

Compartimentul Utilaj mecanic;Compartimentul Economic. Partea grafică a fost elaborat în creion sau 

în programele de profil Auto-CAD, PROIOO, fiind prezentate 3-5 planșe.  

Recomandări: 

1. Se recomandă de a studia tendințele actuale în proiectarea designul mobilei de a aplica cât 

mai multe soluții constructive moderne; 

2. Se recomandă pe viitor menținerea colaborării cu specialiștii din producere în scopul de a 

actualiza regulat programele de învățământ, de a elabora materiale didactice în conformite cu 

tehnologiile existente pe teritoriul Republicii Moldova, de a organiza stagii de practică cât 

mai motivante pentru elevi, de a pregăti specialiști competenți apți de a concura pe piața de 

muncă națională, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa 
Numărul 

de elevi 

  Numărul de note   
Nota medie 

10 9.9-9.0  8.9-8.0 7.9-7.0 6.9-6.0 5.9-5.0 

TPL 17.09 23 1 6 2 10 4  7,93 

Director  

Albu  



RAPORT 

Privind desfășurarea susținerii lucrării de diplomă la specialitatea 

  Nr. 73220 ”Construcția și exploatarea clădiriilor și edificiilor” 

 

În scopul evaluării competențelor profesionale ale elevilor absolvenți ai specialității 73220 

”Construcția și exploatarea clădiriilor și edificiilor” prin ordinul directorului Nr.01-17/164 din 

30.04.2021 a fost formată comisia de evaluare calificare Nr.2 în următoarea componență: 

 Președinte: Cernica Alexandru, director tehnic SRL „Cernica -Com”; 

       Vicepreședinte: Țurcan Lucia, director adjunct studii, professor de economie, GDS; 

       Agent economic: Braga Dumitrii, proiectant, „SmartEcons” SRL; 

       Membrii comisiei: Zestrea Lilia,  șef catedră, GD I; 

       Secretar:                 Bilețchi Violeta, profesor de specialitate, GD II. 

  Organizarea și desfășurarea examenului de calificare s-a efectuat în conformitate cu 

Regulamentul de organizare și desfășurare a exmenelor de calificare nr.1127 din 23.07.2018. 

Susținerea avut loc în perioada 22.06.2021-24.06.2021. În componența comisiei Nr.1 au susținut 

lucrarea de diplomă și proba de evaluare (proba teoretică+ proba practică) absolvenții grupei: 

CECE 17.09.1 și CECE 17.09.2 

         22.06.2021 – 12 elevi, gr.CC 17.09.1/2 – LD 

         23.06.2021 – 14 elevi, gr CC 17.09.1 – PP 

         24.06.2021 – 13 elevi, gr.CC 17.09.2 – PP 

    Susținerea probei teoretice de evaluare s-a desfășurat la calculator în aud.201 și 202 iar proba 

practici de evaluare și a lucrărilor de diplomă s-au desfășurat în aud.317, în conformitate cu programarea 

calendaristică prestabilită: 

1. Analiza cantitativă și calitativă a contigentului de absolvenți Gr. CC 17.09.1: 

 

Nr. Grupa 

Numărul de elevi: Reușita elevilor 

La 

11.05.2021 

admiși la 

realizarea 

LD 

admiși la 

susținerea 

probei de 

evaluare 

Media la 

disciplinile de 

specialitate 

Media 

stagiilor de 

practică 

1 CC 17.09.1 18 4 14 7,04 8,85 

 

1. Analiza cantitativă și calitativă a contigentului de absolvenți Gr. CC 17.09.2: 

 

Nr. Grupa 

Numărul de elevi: Reușita elevilor 

La 

11.05.2021 

admiși la 

realizarea 

LD 

admiși la 

susținerea 

probei de 

evaluare 

Media la 

disciplinile de 

specialitate 

Media 

stagiilor de 

practică 

1 CC 17.09.2 21 8 12 7,16 8,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Date statistice cu privire la rezultatele obținute la probele de evaluare finală Gr. CC 17.09.1: 

Nr. 

d/o 

Tipul 

probei de 

evaluare 

Au 

participa

t Nr.de 

elevi 

Au obținut note de: 
Nota 

medie 

Calitatea 

reușitei,% 

10,00 

9
,9

9
-9

,0
0
 

8
,9

9
-8

,0
0
 

7
,9

9
-7

,0
0
 

6
,9

9
-6

,0
0
 

5
,9

9
-5

,0
0
 

  

1 
Proba 

teoretică 
14 1 - 2 9 2 - 6,71 21,14% 

2 
Proba 

practică 
14 - - 2 1 6 5 6,37 14,28% 

3 
Proba de 

evaluare 
14 - - 1 4 6 3 6,7 7,14% 

4 
Lucrare de 

diplomă 
4 - 3 1 - - - 9,00 100% 

5 

Proba de 

calificare-

nota finală 

18 - 3 2 4 6 3 7,85 5,5% 

 

2. Date statistice cu privire la rezultatele obținute la probele de evaluare finală Gr. CC 17.09.2: 

Nr. 

d/o 

Tipul 

probei de 

evaluare 

Au 

participa

t Nr.de 

elevi 

Au obținut note de: 
Nota 

medie 

Calitatea 

reușitei,% 

10,00 

9
,9

9
-9

,0
0
 

8
,9

9
-8

,0
0
 

7
,9

9
-7

,0
0
 

6
,9

9
-6

,0
0
 

5
,9

9
-5

,0
0
 

  

1 
Proba 

teoretică 
13 - - 1 7 4 1 6,61 7,69% 

2 
Proba 

practică 
12 - 1 1 1 3 6 6,54 16,6% 

3 
Proba de 

evaluare 
12 - - 1 2 4 5 5,88 8,33% 

4 
Lucrare de 

diplomă 
8 3 1 2 2 - 1 8,42 62% 

5 

Proba de 

calificare-

nota finală 

20 3 1 3 4 4 6 7,15 35,16% 

   

Elevul Dobraș Andrei nu a susținut proba practică din motiv că nu s-a prezentat 

Constatări și aprecieri: 

l . Elevii au fost evaluați conform următorilor criterii de apreciere: 

- corectitudinea elaborării Lucrării de diplomă/Raport; 

- conținutul aspectul proiectului; 

- nota medie obținută la evaluările formative fixate în Centralizatorul de monitorizare; 

- logica consecutivitatea expunerii materialului; 

- originalitatea creativitatea celor expuse; 

- răspunsurile la întrebările membrilor comisiei. 



2. Absolvenții în mare parte, sunt competenți în domeniu, operează cu tehnologia vocabularul de 

specialitate, stăpânesc cunoștințe teoretice și îndemnări practice. 

3.Prezentarea propriu-zisă a proiectelor a avut loc prin intermediul colilor desenate în programul 

AutoCAD și a memoriului explicativ în Microsoft Office. 

4.Unele proiecte prezentate sunt redactate parțial conform Ghidului de elaborare a Lucrării de 

diplomă/Raport, aprobat la catedrei. 

5. Majoritatea elevilor au respectat regulile de redactare a textului pe coli și în memoriu 

explicativ, conform Ghidului de elaborare a Lucrării de diplomă/Raport. 

Concluzii: 

Bazându-ne pe competențele specialității ăi pe abilitățile tehnicianului constructor care 

trebuie să citească proiectele dar nu să le execute, putem constata: 

l . Elevii explică parțial importanța sau informația pe care o pot citi din anumite plane, detalii, 

tabele indicate pe coală. 

2. La realizarea părții arhitectorale, calcul, tehnologie, elevul trebuie să demonstreze că 

cunoaște toate detaliile amplasate pe coli. 

3. Temele lucrărilor de diploma sunt diverse, actuale corespund cerințelor pieții în domeniul 

construcțiilor. 

4. Proiectele prezente conțin părțile componente principale corespund exigențelor. 

5. Absolvenții au demonstrat cunoștințe în domeniul proiectării, precum deprinderi practice.  

6. Întrebările suplimentare, au demonstrat unele lacune, legate de cunoașterea tehnologiilor 

unor procese de construcții, calculul elementelor de construcții precum și legislația în 

construcții. 

7. La elaborarea lucrărilor de diplomă, absolvenții au utilizat proiecte reale virtuale. 

8. Elaborarea lucrărilor a reflectat nivelul de pregătire teoretică a absolvenților prin posibilitatea 

de rezolvare a unor situații reale preluate din activitatea practicä. 

9. Toți elevii au elaborat lucrările de diplomă utilizând tehnologii informaționale anume 

programul AutoCAD, WinDoc. 

Recomandări: 

l . Lucrările de diplomă să demonstreze capacitatea absolvenților de a aplica în mod creativ 

cunoștințele în domeniu, precum unele deprinderi practice la diferite nivele. 

2. Redactarea memoriilor părții grafice conform cerințelor din Ghid. 

3. Diversificarea nodurilor detalierilor la compartimentul arhitectură. 

4. Colaborarea dintre conducător-consultant-elev să fie mai eficientă. 

5. Necesitatea de a pune accent pe mai multă practică cu verificarea minuțioasă a elevilor la 

locul petrecerii practicii. 

6. La compartimentul „Tehnologia organizarea lucrărilor” de diversificat tipurile de lucrări, în 

scopul evitării dublării acestora la diferiți elevi. 

7. De axat pe pregătirea elevilor pentru prezentarea în fața comisiei. 

8. Controlul minuțios a temelor lucrărilor de diplomă și corespunderea acestora cu memoriul 

explicativ. 

9. Prezentarea propriu-zisă a lucrării să reflecte consecutivitatea logică a lucrărilor reale la 

șantier: analiza terenului/ argumentarea alegerii tipului de fundație/arhitectura clădirii/ 

calculul elementelor/ procesele tehnologice, cu justificarea din punct de vedere normativ. 

10. O admitere riguroasă a elevilor la susținere cu toate semnăturile și executarea LD, PP 

conform ghidului de executare. 



11 . Susținerea prealabilă a lucrărilor cu 2-3 zile înainte de susținerea propriu-zisă de 

către toți elevii și verificarea semnăturilor. 

12. Racordarea documentatiei memoriul explicativ, partea graficä, sarcinä. 

Președintele comisiei:Cernica Alexandru, director tehnic SRL„Cernica-Com”/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT 

Cu privire la desfășurarea susținerii proiectelor de diplomă 

La specialitatea 73110 Arhitectura 

 

În scopul evaluarii competențelor profesionale ale elevilor absolvenți ai specialității 73110 

Arhitectura prin ordinul directorului 01-17/164 din 30.04.2021 a fost formată Comisia pentru examenul de 

calificare/susținerea proiectelor de diplomă în următoarea componență: 

Președinte Cocin Alexandru, arhitect, doctor în arhitectură, conferențiar universitar, 

UTM, membru al Uniunii Arhitecților 

Vicepreședinte Pelivan Valeriu, directorul Centrului de Excelență în Construcții, GD 

Superior; 

Membrii comisiei Grozavu Victor, arhitect, director SRL”VIGROPROIECT” 

Gheorghită Cezara, catedră, dr. în ped., GDS; 

Secretar: Guseinova Elena, profesor de specialitate, GD II; 

Comisia a activat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea 

examenelor de absolvire sau de susținere a lucrării (proiectului) de diplomă în instituțiile de învățământ 

mediu de specialitate. 

           Susținerea Examenului de calificare a Proiectelor de diplomă s-a desfășurat în perioada 21.06.21- 

22.06.21 în Sala polivalentă, în conformitate cu programarea calendaristică prestabilită. 

           Comisia a audiat susținerea Examenului de calificare a proiectelor de diplomă ale absolvenților 

admiși în baza studiilor gimnaziale în grupa A 17.09. Au fost pregatite dosarele personale ale elevilor 

completate conform cerințelor Regulamentului. 

                    Constatări si aprecieri: 

1.Analiza cantitativă și calitativă a contingentului de absolvenți: 

Nr. Grupa 

 Numărul de elevi Reușita elevilor 

La 02.05.21 
Admiși la 

realizarea PD 

Admiși la 

sustinerea PD 

Media la 

disciplinele 

de specialitate 

Media stagiilor de 

practică 

1 A 17.09 28 28 28 7,84 8.68 

 Total 28 28 28 7,84 8.68 

2.Aprecicrea pregatirii teoretice si practice a elevilor la disciplinele de examinare 

În anul de studii 2020-2021, în dependență de nota medie la disciplinele de specialitate, elevii cu 

media mai joasă de 8,5 au susținut Examen de calificare, iar cei cu media mai mare - proiect de diplomă. 

Pregătirea teoretică și practică a elevilor care au susținut proiecte de diplomă a fost în majoritatea cazurilor 

în corespundere cu media pe anii de studii, respectiv mai mare de 8,5. Elevii au dat dovadă de cunoștințe 

temeinice în domeniul de specialitate - Proiectare de arhitectură, cât în tehnologii de finisare, 

documentația economică etc. Ei au prezentat convingător proiectul elaborat, folosind un vocabular bogat 

de specialitate demonstrând un nivel foarte înalt de pregătire profesională. Drept dovadă sunt notele 

acordate de Comisie, care sunt de la 9.00 în sus pentru elevii care au realizat Proiectul de diplomă, care 

au avut o prestație excelentă. 

Elevii care au susținut Examenul de calificare s-au prezentat bine, au susținut cu succes testul la 

Proba teoretică, au prezentat la Proba practică proiectului realizat la Practica ce precede proba de absolvire 

au răspuns la toate întrebările comisiei, fiind apreciați cu note între 7 și 10. 

 

 



Constatări si aprecieri: 

1. Tematica proiectelor este foarte diversă: case de locuit, spații din domeniu educației, spații de tip 

birouri, spații din domeniu cultural din domeniu de deservire (hotel) altele.   

2. Au fost prezentate proiecte conceptuale proiecte în baza unor date reale.  

3. Proiectele de diplomă prezentate au inclus următoarele compartimente principale: 

a) Partea grafică, prezentată în volum de 1-4 m2 în grafica manuală /asistată la calculator, 

vizualizarea conceptului interiorului proiectat; 

b) Machetă; 

c) Memoriul explicativ, alcătuit din următoarele compartimente: introducere, 

compartimentul proiectare de arhitectură, compartimentul tehnologiilor lucrărilor a 

materialelor de finisare, calculului economic, macheta, anexe, bibliografie; 

4. Proiectele au fost realizate în tehnica de reprezentare grafica manuală - 3 proiecte și în grafica asistata la 

calculator - 25 proiecte;  

5. Proiectele sunt realizate în baza cerințelor de proiectare funcționale, ergonomice, sanitar -igienice 

fiziologice. Proiectele au fost elaborate în baza cercetărilor înainte de proiect, sunt bine 

argumentate. 

6. Elevii sunt capabili să prezinte convingător propriul proiect, să argumenteze ideile soluțiile de 

proiectare, de design de finisare; să țină o discuție în domeniu, operează cu vocabularul de 

specialitate, stăpânesc cunoștințele îndemânările practice. 

7. Nivelul de pregătire al elevilor corespunde cerințelor pregătirii specialistului în domeniul 

proiectării de arhitectură cu studii medii de specialitate. 

 

3.Rezultatele susținerii proiectelor de diplomă sunt următoarele: 

Nr. Grupa 
Au 

participat 

  Numărul de note   

Nota 

medie 

Calitatea 

reușitei 
10 

9
.0

0
 -

9
.9

9
 

8
.0

0
-8

.9
9
 

7
.0

0
-7

.9
9
 

6
.0

0
 -

6
.9

9
 

5
.0

0
 5

.9
9
 

1 A 17.09 1 1 9 9 1 - - - 9,67 96% 

 Total 11 9 9 1 - - - 9,67 96% 

 

Rezultatele susținerii Examenului de calificare: 

Nr. Grupa 
Au 

participat 

  Numărul de note   

Nota 

medie 

Calitatea 

reușitei 
10 

9
.0

0
 -

9
.9

9
 

8
.0

0
-8

.9
9
 

7
.0

0
-7

.9
9
 

6
.0

0
 -

6
.9

9
 

5
.0

0
 -

5
.9

9
 

1 A 17.09 17 - - 4 6 - - 7,79 78% 

 Total 17 - - 4 6 - - 7,79 78% 



Concluzii 

În cadrul susținerii Examenului de calificare, elevii au dat dovadă de o bună pregătire profesională de 

competențe de proiectare a diferitor obiective arhitecturale, competențe de prezentare grafică a proiectelor în tehnici 

manuale, competențe de lucru în grafica asistată la calculator, utilizînd programele AutoCad, 3Dmax, V-ray, 

Corona, Photoshop, a susținerii proiectelor cu utilizarea terminologiei specifice domeniului. Au demonstrat 

competențe de lucru cu surse de literatură, normative, deprinderi de cercetare a obiectului înainte de proiect. 

Machetele obiectivelor arhitecturale sunt realizate la nivel înalt se deosebesc prin diversitatea formelor, culorilor, 

materialelor a tehnicilor de realizare. 

Recomandări: 

- alegerea temelor pentru proiectele de diplomă în conformitate cu temele prevăzute de    curricula la 

Proiectare de arhitectură;  

-  evitarea temelor, proiectelor cu complexitate sporită;  

-  implicarea mai activă a elevilor în cercetarea înainte de proiect;  

-  stabilirea unor limite de suprafață la imprimarea proiectelor, pentru a diminua cheltuielile financiare;  

-  continuarea studiilor în domeniu în învățământul superior. 

Președintele comisiei: 

Cocin Alexandru, arhitect, doctor în arhitectură, 

conferențiar universitar, UTM, membru al Uniunii 

Arhitecților  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT 
Privind desfășurarea susținerii proiectelor de diplomă la specialitatea 

Nr. 73220 ”Construcția exploatarea clădiriilor și edificiilor” 

 

           În scopul evaluării competențelor profesionale ale elevilor absolvenți ai specialității 732220 

”Construcția exploatarea clădiriilor edificiilor” prin ordinul directorului Nr.01-17/164 din 30.04.2021 a 

fost formată comisia de evaluare calificare Nr.2 în următoarea componență: 

Președinte:          Șelaru Victor, director executiv SRL ”Acoperiș Perfect”; 

Vicepreședinte:    Clima Aurelia, director adjunct educație, GD superior; 

Agent economic: Mîrza Ion, inginer constructor, „SCPC” SRL. 

Membrii comisiei: Popa Rodica, profesor de specialitate GD I. 

 Secretar:               Țurcanu Ludmila, profesor de specialitate, GD II. 

     Organizarea și desfășurarea examenului de calificare s-a efectuat în conformitate cu Regulamentul 

de organizare ăi desfășurare a examenelor de calificare nr.1127 din 23.07.2018. Susținerea a avut loc 

în perioada 22.06.2021-23.06.2021. 

 În componența comisiei Nr.2 au susținut lucrarea de diplomă proba de evaluare (proba 

teoretică+proba practică) absolvenții grupei: 

CECE-17.09.3. 

22.06.2021-13 elevi, gr.CC 17.09.3 

23.06.2021-14 elevi, gr.CC17.09.3 

           Susținerea probei teoretice de evaluare s-a desfășurat la calculator în aud.203 și 208 iar proba practică 

de evaluare a lucrărilor de diplomă s-au desfășurat  în aud.303, în conformitate cu programarea 

calendaristică prestabilită: 

• 22 iunie - proba teoretică de evaluare, lucrarea de diplomă proba practică;  

• 23 iunie - proba practică de evaluare. 

1. Analiza cantitativă calitativă a contingentului de absolveni: 

N

r 
Grupa 

Numărul de elevi Reușita elevilor 

La 11.05.2021 
Admiși  la 

realizarea LD 

Admiși la 

susținerea 

probei de 

evaluare 

Media la 

disciplinele de 

specialitate 

Media stagiilor 

de practică 

1 CC1 7.09.3 27 6 21 8,27 8,95 

2. Date statistice cu privire la probele de evaluare finală: 

Nr. 

d/o 

Tipul probei de 

evaluare 

Au participat 

Nr.de elevi 

Au obținut note de: 
Nota 

medie 

Calitatea 

reușitei,% 

10,00 

9
,9

9
-9

,0
0
 

8
,9

9
-8

,0
0
 

7
,9

9
-7

,0
0
 

6
,9

9
-6

,0
0
 

5
,9

9
-5

,0
0
 

<4,99   

1 Proba teoretică 21 3 1 1 8 5 3  7,04 23,8% 

2 Proba practică 21 - 1 1 6 6 6 1 6,54 10,0% 

3 
Proba de 

evaluare 
20 - - 4 3 8 5  7,05 20% 

4 
Lucrare de 

diplomă 
6 1 3 1 1 - -  9,01 8,3% 

5 

Proba de 

calificare-nota 

finală 

27 1 3 5 4 8 5  8,03 33,3% 

                     Elevul Sandu Petru nu nu a susținut proba practică din motiv că nu a acumulat punctajul necesar pentru 

a fi promovat la proba practică. 



                    Constatări și aprecieri: 

l . Elevii au fost evaluați conform următorilor criterii de apreciere: 

- corectitudinea elaborării Lucrării de diplomă/Raport; 

- conținutul aspectul proiectului; 

- nota medie obținută la evaluările formative fixate în Centralizatorul de monitorizare; 

- logica consecutivitatea expunerii materialului; 

- originalitatea creativitatea celor expuse; 

- răspunsurile la întrebîrile membrilor comisiei. 

2. Absolvenții în mare parte, sunt competenți în domeniu, operează cu tehnologia vocabularul 

de specialitate, stăpânesc cunoștințe teoretice îndemnări practice. 

3. Prezentarea propriu-zisă a proiectelor a avut loc prin intermediul colilor desenate în programul 

AutoCAD a memoriului explicativ cules la calculator. 

4. Unele proiecte prezentate nu sunt redactate conform Ghidului de elaborare a Lucrări de 

diplomî/Raport, aprobat la catedrei. 

5. Majoritatea elevilor au respectat regulile de redactare a textului pe coli și în memoriu 

explicativ, conform Ghidului de ela borare a LD. 

6. În unele proiecte au fost sesizate greșeli și neconformități în denumirea temei de proiectare, 

costul construcției, suprafata construcției, noduri care nu corespund realității proiectului, etc. 

7. Conținutul memoriului explicativ nu corespunde tipului clădirii și denumirea temei nu 

corespunde cu reprezentarea pe coală. 

8. Câteva proiecte nu erau semnate de către consultanți. 

9. În câteva memorii explicative sunt făcute corecții cu pixul, lipsesc Indicii tehnico-economici 

la partea economică. 

10. Două proiecte au fost identice după conținut și sarcini. 

Concluzii: 

l . La elaborarea lucrărilor de diplomă, absolvenții au utilizat proiecte reale si virtuale. 

2. Elaborarea LD a reflectat nivelul de pregătire teoretică a absolvenților prin posibilitatea de 

rezolvare a unor situații reale preluate din activitatea practică. 

3. Întrebările suplimentare au demonstrat unele lacune legate de cunoașterea tehnologiilor unor 

procese de construcții, calculul elementelor de construcții precum legislația în constructii. 

Recomandări: 

l . Colaborarea dintre conducător-consultanți-elev fie mai eficientă. 

2. Necesitatea de a pune accent pe mai multă practică cu verificarea minuțioasă a elevilor la 

locul petrecerii practicii. 

3. La compartimentul „Tehnologia organizarea lucrărilor”, se recomandă de diversificat 

tipurile de lucrări, în scopul evitării dublării acestora la diferiți elevi. 

4. De axat pe pregătirea elevilor pentru prezentarea în fața comisiei. 

5. Axarea pe etica profesională, pe limbajul tehnic a modului de exprimare. 

6. De respectat regulile de redactare pe coli in memoriu explicativ (înălțimea textului, stilul 

textului, dimensiunile tabelelor, etc.) 

7. Controlul minuțios a temelor lucrărilor de diplomă corespunderea acestora cu memoriul 

explicativ. 

8. Prezentarea propriu-zisă a proiectului să reflecte consecutivitatea logică a lucrărilor reale la 

șantier: analiza terenului/ argumentarea alegerii tipului de fundație/ arhitectura clădirii/ 

calculul elementelor/ procesele tehnologice, cu justificarea din punct de vedere normativ. 

Președintele comisiei: Șelaru Victor, director executiv SRL

 



RAPORT 
Cu privire la desfășurarea susținerii Proiectelor de Diplomă  

La specialitatea nr. 21210 ”Design Interior” 

 

În scopul evaluării competențelor profesionale ale elevilor absolvenți ai specialității Nr.21210 ”Design 

interior” prin ordinul directorului nr.01-17/164 din 30.04.2021 a fost formată Comisia pentru examenul de 

calificare/susținerea proiectelor de diplomă în următoarea componență: 

Președinte:              Munteanu Angela, doctor în studiul artelor culturologie, conferențiar   

universitar, department Arhitectura, FUA, UTM, GDS; 

 Vicepreședinte: Pelivan Valeriu, directorul Centrului de Excelență în Construcții, GDS;  

Membrii comisiei:       Lungu Doina, designer, CREATOR IURIE BORȘ; 

    Gheorghiță Cezara, catedră, GDS, dr. în ped., 

 Secretar: Guseinova Elena, profesor de specialitate, GD II; 

Comisia a activat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea  și desfășurarea examenelor 

de absolvire sau de susținere a lucrării (proiectului) de diploma în instituțiile e învățământ mediu de 

specialitate. 

Susținerea Examenului de calificare a proiectelor de diplomă a avut loc în perioada 23.062021-

25.06.2021 în sala de lectură a bibliotecii IP CEC, în conformitate cu programarea calendaristică prestabilită. 

Comisia a audiat susținerea Examenului de calificare a Proiectelor de Diplomă a absolvenților admiși 

în baza studiilor gimnaziale în grupele DI 17.091 și DI 17.092. 

Constatări și aprecieri: 

1. Analiza cantitativă calitativă a contingentului de absolvenți: 

Nr. Grupa 

Numărul de elevi Reușita elevilor 

La 02.05.21 
Admiși la 

realizarea PD 

Admiși la 

sustinerea PD 

Media la 

disciplinele de 

specialitate 

Media stagiilor de 

practica 

1 DI 17.09.1 23 23 23 8,16 8.93 

2 DI 17.09.2 25 25 25 8.28 8.87  

Total 48 48 48 8,22 8.9 

2. Aprecierea pregatirii teoretice si practice a elevilor la disciplinele de examinare 

În anul de studii 2020-2021, în dependentă de nota medie la disciplinele de specialitate, elevii cu 

media mai joasă de 8,5 au susținut examen de calificare, iar cei cu media mai mare - proiect de diplomă. 

Pregătirea teoretică și practică a elevilor care au susținut proiecte de diplomă a fost în majoritatea cazurilor 

în corespundere cu media pe anii de studii, respective mai mare de 8,5. Elevii au dat dovadă de cunoștinte 

temeinice în domeniul de specialitate - Design interio, cât în tehnologii de finisare, documentația economică, 

artele plastice și decorative. Ei au prezentat convingător proiectul elaborat, folosind un vocabular bogat de 

specialitate și demonstrând un nivel foarte înalt de pregătire profesională. Drept dovadă sunt mențiunile 

Comisiei, acordate celor 7 elevi, care au avut o prestație excelentă. Elevii care au susținut Examenul de 

calificare - proba teoretică sub formă de test și  proba practică ca prezentare a proiectului realizat la Practica 

ce precede Examenul de absolvire, s-au prezentat bine, au răspuns la toate întrebările din proba de evaluare, 

fiind apreciați cu note între 6 și 10. 

Constatări si aprecieri: 

 

1. Tematica proiectelor este foarte diversificată: Locuințe, Case de vacanță, Spații din domeniul 

educației, Spații de tip birouri, Spații din domeniu Cultural (Centre de Cultura, Galerii 



expoziționale, Biblioteci,), spații din domeniu de deservire (Hotel, Primărie, Salon auto, Sală 

de forță etc.) și altele; 

2. Au fost prezentate proiecte conceptuale proiecte în baza unor edificii reale, fie se regăsesc în 

Orașul Chișinău, centre raționale sate; 

3. Proiectele de diplomă prezentate au inclus următoarele compartimente principale: 

a) Partea grafică, prezentată în volum de 2-3 m2  în grafica manuală/asistată la calculator, 

vizualizarea conceptului interiorului proiectat; 

b) Lucrarea decorativă, ca un accesoriu din interiorul proiectat (corp de iluminat, picturi grafice: 

peisaje, compoziții abstracte, montaje photoshop); 

c) Memoriul explicativ, alcătuit din următoarele compartimente: introducere, compartimentul 

design interior, compartimentul tehnologiilor lucrărilor a materialelor de finisare, calculului 

economic, compartimentul lucrării decorative, anexe, bibliografie; 

4. Proiectele au fost realizate în tehnica de reprezentare grafica manuală - 3 proiecte în grafica 

asistata la calculator - 45 proiecte; 

5. Compartimentul lucrării decorative a fost prezentat prin lucrări elaborate în tehnica picturii 

în ulei, acril, batic, și grafică digital - montaje photoshop. 

6. Proiectele sunt realizate în baza cerințelor de proiectare funcționale, ergonomice, sanitar – 

igienice și fiziologice, iluminare natural artificială, finisare, textile, accesorii, gamă 

coloristică. La proiectare s-a ținut cont de cerințe stilistice pentru interior, funcționale și 

psihologice ale utilizatorilor. Proiectele elucidează subiectele propuse, tezele, expuse în 

memoriile explicative au fost elaborate în baza cercetărilor înainte de proiect, sunt bine 

argumentate. 

7. Elevii sunt capabili să prezinte convingător propriul proiect, să argumenteze ideile soluțiile 

proiectare, de design și de finisare; să țină o discuție în domeniu, operează cu vocabularul de 

specialitate, stăpânesc cunoștințele și îndemânările practice. 

8. La aprecierea elevului, comisia pentru examenul de calificare/susținerea proiectelor de 

diplomă a ținut cont de originalitate și creativitatea celor expuse, de conținutul și aspectul 

proiectului, utilizarea cunoștințelor suplimentare, susținerea verbală răspunsurile la 

întrebările suplimentare. 

9. Nivelul de pregătire al elevilor corespunde cerințelor pregătirii specialistului în domeniul 

designului interiorului cu studii medii de specialitate. 

 

3. Rezultatele susținerii proiectelor de diplomă sunt următoarele: 

 

Nr. Grupa 
Au 

participat 

  Numărul de note   
Nota 

medie 

Calitate 

reușite 
 

10 
9.00- 

9.99 
8.00-8.99 7.00-7.99 

6.00 - 

6.99 

5.00 - 

5.99 

1 Dl 17.09.1 9 5 4 - - - - 9,81 100%  

2 Dl 17.09.2 10 2 8 - - - - 9,68 100%  

Total 19 7 12 - - - - 9,75 100% 

 

 



Rezultatele sustinerii Examenului de calificare: 

 

Nr. Grupa 
Au 

participat 

Numărul de note   
Nota 

medie 

Calitatea 

reusitei 10 
9.00 

9.99 

8.00- 

8.99 

7.00-

7.99 

6.00 - 

6.99 

5.00 - 

5.99 

1 DI 17.091 14 - 1 10 3 - - 8,36 78,570/0 

2 DI 17.092 15 - 4 8 3 - - 8,50  

 Total 29 - 5 18 6 - - 8,43 79,280/0 

 

Pentru idei inovatoare, calitatea foarte bună a proiectului a susținerii excelente, se mentionează următorii 

autori proiecte: 

1. Bogonosu luliana, gr. DI 17.09.1, cu tema ”Design interior al unei cafenele cu sală de lectură 

”Café Book” 

2. Istrati Cătălina, gr. DI 17.09.1, cu tema ”Design interior al unei atelier de croitorie” 

3. Manoilă Victoria, gr. DI 17.09.1, cu tema ”Design interior al unei biblioteci” 

4. Miron Eliza, gr. DI 17.09.1, cu tema ”Design interior al unui oficiu” 

5. Volentir Andreea, gr. DI 17.09.1, cu tema ”Design interior al unui salon auto” 

6. Rotari Angela, gr.DI 17.09.2, cu tema ”Design interior al casei unui om de creație cu spațiu 

public” 

7. Untilă Aliona, gr. DI 17.09.1, cu tema ”Design interior al unui hotel” 

Concluzii: 

Diplomanții au dat dovadă de o bună pregătire de competențe de proiectare a designului interiorului al 

diferitor spații la nivel conceptual și real, unele deprinderi de proiectare arhitecturală, competente de 

prezentare grafică a proiectelor în tehnici manuale, competențe de lucru în grafica asistată la calculator, 

utilizând programele AutoCad, 3Dmax, V-ray, Corona, Photoshop, a susținerii proiectelor cu utilizarea 

terminologiei specifice domeniului. Au demonsrat competențe de lucru cu surse de literatură, normative, 

deprinderi de cercetare a obiectului inainte de proiect. Lucrările decorative sunt realizate la nivel bun se 

deosebesc prin originalitatea, diversitatea subiectelor a tehnicilor de realizare. 

Recomandări: 

- implicarea elevilor în proiectarea reală, realizarea mai multor proiecte ce țin de    

reconstrucție și renovare a obiectelor existente;  

- alegerea temelor pentru proiectele de diplomă în corelare cu temele prevăzute de 

curricula la Proiect, evitarea temelor cu complexitate sporită;  

- promovarea proiectelor a creațiilor plastice ale elevilor la expoziții și concursuri; 

- continuarea studiilor în domeniu la nivel superior din țară și străinătate; 

 - implicarea elevilor în cercetarea stiințifică; 

 

 

Președintele comisiei:  

Munteanu Angela  

doctor în studiul artelor și culturologie, 

 conferențiar universitar, departament Arhitectura, FUA, UTM, 

 

 



RAPORT 
privind desfășurarea susținerii Examenului de calificare la specialitatea 

73270 ”Tehnologia materialelor și articolelor de construcții”  

anul de studii 2020-2021 

 

În scopul evaluării competențelor profesionale ale elevilor absolvenți la specialitatea 73270 

Tehnologia materialelor și articolelor de construcții, prin ordinul directorului nr.01-17/164 din 

30.04.2021 a fost formată comisia de evaluare calificare în următoarea componență: 

Președinte:               Tcaciuc Denis, inginer licențiat, Tehnologia materialelor și articolelor de 

construcții, Șef laborator SC NOUCONST; 

Vicepreședinte:        Grosu Veaceslav, director adjunct instruiere practică, GD I; 

Membrii comisiei:Proaspăt Eduard, inginer licențiat, Tehnologia materialelor și articolelor de 

construcții, șef sector CÎ, Institutul ”Inmaconproiect” 

Muntean Irina, metodist, profesor de specialitate GD I;  

Secretar:                Margină Tatiana, profesor de specialitate. 

 

Organizarea și desfășurarea examenului de calificare s-a efectuat în conformitat cu Regulamentul 

de organizare desfășurare a examenelor de calificare aprobat prin ordinul MECC nr. 1127 din 

23.07.2018. 

Evaluarea competențelor profesionale a absolvenților specialitătții „Tehnologia materialelor și 

articolelor de construcții” în anul de studiu 2020-2021 s-a desfășurat în două modalități anume, elevii care 

au obținut nota medie generală pentru primii trei ani de studii mai mare sau egală cu 8,00 au susținut Lucrarea 

de diplomă, iar cei cu media mai mică de 8,00 - au susținut două probe de evaluare: proba teoretică și  proba 

practică. 

Proba teoretică s-a desfășurat  la data de 23 iunie și a presupus rezolvarea unui test electronic 

asistat de calculator alcătuit din 40 itemi cu alegere multiplă, pentru care elevii au avut la dispoziție 60 de 

minute. Elevii au fost împărțiți în două săli de clasă dotate cu calculatoare, respectând regulile de protecție 

împotriva COVID19. După susținerea Probei teoretice a urmat susținerea Lucrării de diplomă  și Probei 

practice. 

Tematicile abordate de către elevi la Lucrare de diplomă și Proba practică a cuprins următoarele 

domenii de formare profesională: 

➢ tehnologia lianților minerali și materialelor de construcții pe baza lor; 

➢ tehnologia betonului betonului armat;  

➢ tehnologia materialelor ceramice. 

Susținerea Lucrării de diplomă și Probei practice s-a desfășurat la data de 23 și 24 iunie, în 

aud.302, în conformitate cu graficul prestabilit. 

 

1. Analiza cantitativă calitativă a contingentului de absolvenți: 

Grupa 

 Numărul de elevi:  Reușita elevilor 

la 

01.04.2019 

la realizarea și 

susținerii LD 

la 

susținerea 

probei de 

evaluare 

Media la 

disciplinele de 

specialitate 

Media stagiilor 

de practică 

TMAC 17.09 22 1 19 6,86 8,36 

 



În baza deciziei Consiliului profesoral, 20 elevi ai grupei TMAC 17.09 au fost admiși la susținerea 

Examenului de calificare. 

2. Aprecierea pregătirii teoretice practice a elevilor la disciplinele de examinare: 

Nr.

d/o 
Disciplinele de examinare Grupa 

Nr. de 

ore 

Proiect/lucrare 

de curs 
Media 

1 
Utilaj mecanic al întreprinderilor de 

producere a materialelor de construcții 

TMAC 

17.09 

180 20 7,07 

2 
Utilaj termic al întreprinderilor de 

producere a materialelor de construcții 
210 30 6,54 

3 
Tehnologia lianților minerali materialelor 

de construcții pe baza lor 
180  6,71 

4 
Tehnologia de producere a materialelor de 

construcții din ceramică 
150 30 6,87 

5 
Tehnologia producerii betonului și 

betonului armat 
180 30 6,53 

6 
Analiza tehnică și controlul calității la 

fabricarea materialelor de construcții 
180  7,58 

7 Practica ce anticipează proba de absolvire 1 80  7,41 

 

3. Date statistice cu privire la rezultatele obținute la examenul de calificare, grupa TMAC 

17.09: 

Nr. de 

elevi 

  Au obținut note de:   

Nota 

medie 

Calitatea 

reușitei, 

% 10-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5 4,99-4 3,99-3 

20 
1 8 3 8 - - - 7,54 4 

4. Constatări: 

Proba de evaluare și lucrările de diplomă pregătite de către elevii absolvenți au cuprins etapele-cheie 

în tehnologia de producere a materialelor și articolelor de construcție. Astfel elevii prin prezentarea 

schematică a procesului de producere (schema tehnologică, descrierea utilajului tehnologic, controlul 

operațional al calității) au dat dovadă de o pregătire inginerească satisfăcătoare care ulterior constituie o bază 

profesională pe măsura cunoștințelor acumulate pe parcursul anilor de studii. La finele prezentării lucrărilor 

de diplomă elevii au răspuns la întrebările parvenite din partea membrilor comisiei în urma cărora au primit 

calificativul corespunzător. 

5. Concluzii: 

 

l. Lucrările de diplomă elaborate de către elevii absolvenți descriu din punct de vedere tehnic  și 

economic procesul de producere a articolelor și materialelor de construcții caracterizînd astfel 

toate etapele-cheie de obținere a produsului finit. 

2. Elevii au dat dovadă de cunoștințe satisfăcătoare în domeniu producerii articolelor și 

materialelor de construcție prin descrierea cercetarea proprietăților fizico-mecanice și chimice 

a acestora, schițarea schemelor tehnologice de producere și stabilirea etapelor ale controlului 

calității a produselor cercetate la diferite etape de producere ( de la materie primă pînă la 

controlul producției finale). 



3. Nivelul de pregătire a fiecărui candidat caracterizează munca asiduă efortul depus de către 

acesta și a cadrelor didactice pe parcursul întregului ciclu de învățământ în cadrul Centrului de 

Excelență în Construcții. 

6. Recomandări: 

l. Ca recomandare aș propune implementarea în procesul de studii a elevilor ore suplimentare în 

domeniul cercetării profunde a proprietăților tehnologiilor de producere a materialelor 

contemporane inovative de construcție. 

2. Dotarea laboratorului de testări cu echipamente utilaje moderne, majorarea numarului de ore 

practice de laborator în urma cărora elevii vor avea posibilitatea atît să insușească  mai bine 

materia de profil cît și să dezvolte propriile concepte de testare performanță a tuturor 

materialelor de construcții conform cerințelor standardelor în vigoare. 

 

 

Președintele comisiei: Inginer licențiat, Șef laborat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis  



RAPORT 
Privind desfășurarea susținerii și evaluare a calificării la specialitatea 

Nr. 73250 ”Evaluarea imobilului” 

 

În scopul evaluării competențelor profesionale ale elevilor absolvenți ai specialității nr.73250 

”Evaluarea imobilului” prin ordinul directorului 01-17/164 din 30.04.2021 a fost formată comisia de 

evaluare și calificare in următoarea componență: 

Președinte: Godonoga luliana - evaluator calificat, administrator, SRL”ProEstim Imobil” 

Vicepreședinte: Pelivan Valeriu, directorul Centrului de Excelență în Construcîii, GD Superior; 

Membrii comisiei: Reul luliana, evaluator calificat, SRL ProConsulting; 

Timofticň Gheorghe, șef catedră ”Cadastru, Evaluarea Imobilului și Științe 

Economice”, profesor de specialitate GD I; 

Secretar: Pașcan Angela, profesor de specialitate GD I. 

Organizarea și desfășurarea examenului de calificare s-a efectuat în conformitate cu Regulamentul 

de organizare și desfășurare a examenelor de calificare nr.1127 din 23.07.2018, NOTA 

INFORMATIVĂ a comisiei de elaborare a subiectelor pentru examenul de calificare la specialitatea 

nr.73250 „Evaluarea Imobilului”. 

Evaluarea competențelor absolvenților specialității „Evaluarea Imobilului” în anul de studiu 2020 - 

2021, s-a desfășurat în două etape și anume, elevii care au obținut media generală pe anii de studii mai mare 

sau egală cu nota 8,50 au realizat lucrarări de diplomă, iar cei cu media mai mică de 8,50 au susținut proba 

de evaluare. Examenul de calificare este alcătuit din: proba teoretică - toate disciplinele de specialitate și 

proba practică - elaborarea unui produs conform tematicii individuale. 

Susținerea probei teoretice de evaluare s-au desfășurat la calculator în aud.201 și 202 iar proba 

practică de evaluare și a lucrărilor de diplomă s-au desfășurat în aud.316, în conformitate cu programarea 

calendaristică prestabilită: 

• 10 iunie - El 17.09 - proba de evaluare și lucrarea de diplomă; 

• 11 iunie - El 17.09 - proba practică de evaluare. 

1. Analiza cantitativă și calitativă a contingentului de absolvenți: 

Grupa 

Numărul de elevi:  Reușita elevilor 

la 

01.04.2021 

admiși la 

realizarea și 

susținerii LD 

admiși la 

susținerea probei 

de evaluare 

Media la disciplinele 

de specialitate 

Media stagiilor de 

practică 

El 17.09 24 5 19 7,29 8,71 

Conform regulamentului de organizare și desfășurare a examenelor de calificare la specialitatea 

Evaluarea Imobilului, toți elevii grupei El 17.09 au fost admiși la susținerea examenului de calificare în 

număr de 24 elevi, cu mediile la disciplinele și stagiilor de practică menționate în tabelul de mai sus. 

Suportul principal în realizare lucrării de dilpomă sunt următoarele discipline de specialitate: 

Evaluarea imobilului locativ, Evaluarea imobilului comercial, Bazele legislației în domeniu, Teoria 

evaluării, Evaluarea terenurilor, Inspectarea bunului imobil, Bazele pieții imobiliare. 

2. Constatări și aprecieri: 

Lucrările de diplomă realizate și prezentate de elevi pot fi sistematizate după scopul evaluării, tipul 

bunului imobil, tipul localității: 

✓ Scopul evaluării reflectat în lucrările de diplomă sunt: vînzare-cumpărare, asigurare, ipotecă/gaj; 

✓ Tipurile bunurilor imobile estimate sunt: locative (case de locuit individuale și apartamente), 

comerciale (magazine), în baza valorii de piață, valorii de reconstituire și valorii de lichidare; 



✓ Tipul localității: localități rurale și localități urbane. 

Structura lucrărilor de diplomă este compusă din două părți precum 1) partea specială care conține 

noțiuni, termeni, concepții, cadrul juridic și alte aspecte generale specifice scopului evaluării, tipului 

bunului imobil, factorii de influență asupra valorii de piață, principii și analiza economică a domeniului 

cercetat și 2) partea practică un raport de evaluare a unui bun imobil concret în scopuri diferite. 

Probele practice realizate și prezentate de elevi pot fi sistematizate după tipul bunului imobil și 

tipul localității. Structura produsului este compusă din aspecte generale specifice scopului evaluării, 

factorii de influență asupra valorii de piață, principii analiza pieții imobiliare inclusiv aplicarea metodelor 

de estimare a valorii de piață a unui bun imobil concret în scop de vînzare - cumpărare. 

Lucrările au fost întocmite la calculator, aplicând redactorul Microsoft Word, printate asamblate 

conform normelor din îndrumarul elaborat în cadrul catedrei; 

Prezentarea lucrărilor de diplomă și probei practice s-a efectuat cu aplicarea tehnologiilor multimedia 

(calculator și televizor), aplicând Power Point. 

Este de menționat faptul, că majoritatea absolvenților stăpânesc în măsură satisfăcătoare cunoștințe 

teoretice și deprinderi practice, fapt ce va permite ușoara lor antrenare în activitatea profesională pe viitor 

(învățământ superior, întreprinderi de specialitate). 

3. Date statistice cu privire la rezultatele obținute la probele de calificare grupa El 17.09. 

Nr.de 

elevi 

Tipul probei de 

evaluare 

 

 Au obținut note de : 
Nota 

medie 

Calitatea 

reușitei,% 

10 

9
,9

9
-9

,0
0
 

8
,9

9
–
8
,0

0
 

7
,9

9
-7

,0
0
 

6
,9

9
-6

,0
0
 

5
,9

9
-5

,0
0
 

< 5,00   

19 Proba teoretică - - 11 7 1 - - 7,53 57,89 

19 Proba practică 1 6 7 5 - - - 8,41 73,68 

19 Proba de evaluare - 4 7 7 1 - - 8,06 57,89 

5 LD 3 2 - - - - - 9,66 100 

24 
Proba de calificare - 

nota medie 
3 6 7 7 1 - - 8,39 66,67 

4. Concluzii: 

1. Absolvenții au demonstrat deprinderi practice în estimarea valorii bunurilor imobile, ținînd cont 

de toate componentele ce influențează valoarea de piață estimată. 

2. Lucrările includ date statistice actuale analiza obiectelor similare existente pe piața imobiliară. 

 3. Viitorii specialiști operarează ușor cu documentele normative (1CVR 1969 și 1CVI 1997) pentru 

selectarea costului unitar de construcție. 

4. Metodele estimării valorii de piață sunt aplicate conform cadrului juridic existent. 

5. Pot afirma de asemenea că, la zi catedra de profil oferă o bună pregătire a viitorilor specialiști. 

Apreciez înalt munca întregului colectiv profesoral ce pregătesc specialiști competenți în domeniu ce 

au făcut să trăiesc momente de satisfacție profesională. Cu cele mai bune intenții și urări de bine„ 

 

 



5. Recomandări: 

1. Excluderea coeficientului TVA din determinarea valorii de reconstituire a bunurilor imobiliare 

locative și terenurilor. 

2. Determinarea deprecierii funcționale pentru casele cu o vîrstă peste 30 ani.  

 3. Determinarea deprecierii economice.  

 4. Includerea corecțiilor pentru prețurile de ofertă. 

 5. La metoda costului includerea corecțiilor pentru adaosuri la l m2 sau l m3. 

 6. Uzura fizică la elemente de lunga durată ca fundament, pereți, planșeu să se aplice metoda vîrstei 

efective pentru flecare element conform p.42 din Regulamentul provizoriu. 

 

 

 

Președintele comisiei: Evaluator calificat, administrator, SRL "ProEstim Imobil" 

GODONOGA IULIANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT 
Privind desfășurarea susținerii și evaluare a calificării la specialitatea 

Nr.73230 ”Construcția exploatarea drumurilor” 

 

În scopul evaluării competențelor profesionale ale elevilor absolvenți ai specialității nr.73230 

”Construcția exploatarea drumurilor” prin ordinul directorului 01-17/164 din 30.04.2021 a fost formată 

comisia de evaluare calificare în următoarea componență: 

Președinte: Buraga Andrei, inginer superior „Astral-Proiect SRL”, prodecan Facultatea Urbanism și 

Arhitectură; 

Vicepreședinte: Țurcan Lucia, director adjunct studii, profesor de economie, GD Superior; 

Membri comisiei: Pleșca Vasile, inginer divizier ”IRD Engineering” SRL; 

Cadocinicov Anatolie, conf.univ.dr. Universitatea Tehnică a Moldovei; 

Secretar: Bilețchi Violeta profesor de specialitate, GD II. 

Organizarea și desfășurarea examenului de calificare s-a efectuat în conformitate cu Regulamentul 

de organizare și a examenelor de calificare nr.1127 din 23.07.2018, și NOTA INFORMATIVĂ a 

comisiei de elaborare a subiectelor pentru examenul de calificare la specialitatea nr.73230, 

”Construcția exploatarea drumurilor”. 

Evaluarea competențelor absolvenților specialității „Construcția exploatarea drumurilor” în anul de 

studiu 2020-2021, s-a desfășurat în două etape anume, elevii care au obținut media generală pe anii de 

studii mai mare sau egală cu nota 8,50 au realizat lucraräri de diplomä, iar cei cu media mai micä de 8,50 

au sustinut proba de evaluare. 

Examenul de calificare este alcătuit din: proba teoretică - toate disciplinele de specialitate proba 

practică - elaborarea unui produs conform tematicii individuale. 

Susținerea probei teoretice de evaluare s-a desfășurat la calculator în aud.203 și 208 iar proba 

practică de evaluare a lucrărilor de diplomă s-au în aud.305, în conformitate cu programarea calendaristică 

prestabilită: 

• 15 iunie - CED 17.09 - proba de evaluare lucrarea de diplomă proba practică; 

• 16 iunie - CED 17.09 - proba practică. 

1. Analiza cantitativă și calitativă a contingentului de absolvenți: 

Grupa 

Numărul de elevi: Reușita elevilor 

la 

04.04.2021 

admiși la 

realizarea 

sunținerii LD 

admiși la 

susținerea probei 

de evaluare 

Media la 

disciplinele 

de 

specialitate 

Media stagiilor 

de practică 

CED 17.09 19 3 16 7,67 9,59 

Conform regulamentului de organizare și desfășurare a examenelor de calificare la specialitatea, 

Construcția exploatarea drumurilor toți elevii grupei CED 17.09 au fost la susținerea examenului de 

calificare în număr de 16 elevi, cu mediile la disciplinele stagiile de practică menționate în tabelul de mai 

sus. 

Suportul principal în realizarea lucrărilor de dilpomă a examenului de calificare sunt toate disciplinele 

ce dezvoltă competențe profesionale și unele din ele sunt reflecatate mai jos: 

Bazele proiectării drumurilor, căilor ferate și PAC, Tehnologia lucrărilor de terasamente a drumurilor, 

Poduri din beton armat metalice, Tehnologia sistemelor rutiere, Economia ramurii. 

2. Constatări aprecieri: 



Lucrările de diplomă realizate prezentate de elevi au fost sistematizate după diferite domenii grad de 

studiu al aplicațiilor: 

- Proiect de execuție a lucrărilor de reparație a drumului, 

- Organizarea și tehnologia lucrărilor de reparație a drumurilor; 

- Reconstrucția drumurilor. 

Lucrările au fost întocmite la calculator, aplicând redactorul Microsoft Word, printate asamblate 

conform normelor din îndrumarul elaborat în cadrul catedrei. 

Lucrările de diplomă prezentate spre susținere, corespund standardelor, normativelor și legislației în 

vigoare, conținutul și oformarea au fost îndeplinite conform ghidului de perfectare a proiectelor de diplomă. 

Dacă este să ne referim la conținut, lucrările de diplomă prezentate au fost în volum deplin, conținînd 

obiectivele de bază, necesitatea proiectării, proiectarea concluziile finale, conținut, compartimente de calcul 

analiza matematică, lista de tabele, concluzii pe capitole, reprezentarea grafică, concluzii recomandări de 

aplicare. 

Prezentarea probelor practice s-a efectuat pe de formatul Al, unde au fost prezentate următoarele 

informații: planul de situație, profile longitudinale, profile transversale, executarea lucrărilor de 

terasamente. 

Lucrările au fost întocmite la calculator, aplicând redactorul Microsoft Word, printate asamblate 

conform normelor din îndrumarul elaborat în cadrul catedrei; 

Subiectele propuse elevilor pentru pregătirea către examen de califìcare, constituie disciplinele 

fundamentale de specialitate, studiate în decursul a patru ani în cadrul instituției. În aceste subiecte, sunt 

reflectate dezvoltarea competențelor profesionale a viitorilor tehnicieni constructori în domeniul 

drumurilor. 

Informația reflectată în aceste subiecte redau expres unitățile de conținut studiate de elevi în baza 

curriculelor aprobate de MECC la specialitatea „Construcția exploatarea drumurilor”. Subiectele, sunt cu 

diferit grad de complexitate, ceea ce înseamnă că sunt sarcini atât de întelegere, cunoaștere, soluționare 

3. Date statistice cu privire la rezultatele obținute la probele de calificare grupa CED 17.09. 

Nr. de 

elevi 

Tipul probei de 

evaluare 

  Au obținut note de    
Nota 

medie 

Calitatea 

reușitei, % 

10 

9
,9

9
-9

,0
0
 

8
,9

9
-8

,0
0
 

7
,9

9
-7

,0
0
 

6
,9

9
-6

,0
0
 

5
,9

9
-5

,0
0
 

< 5,00   

16 Proba teoretică - - 4 6 6 - - 6,87 25,00 

16 Proba practică 1 - 1 6 6 2 - 6,88 12,50 

16 Proba de evaluare - 1 - 7 7 1 - 6,87 6,25 

3 LD - 1 2 - - - - 9,03 100 

19 
Proba de calificare -  

nota medie 
- 2 2 7 7 1 - 7,41 35,93 

 

 

 

 

 



4. Concluzii: 

- Temele lucrărilor de diploma (LD) sunt diverse, actuale corespund cerințelor pieții în domeniul 

construcțiilor exploatării drumurilor; 

- Subiectele examenelor de calificare sunt complexe reprezintă o analiză a proiectării tehnologiei de 

construcție a drumurilor; 

- Materialul grafic reprezentat în lucrările de diplomă au un conținut clar și bine oferit. 

5. Recomandări 

- De atras atenția la documentele normative folosite în lucrările de diplomă și probele practice; 

- De realizat probele practice și conținutul conform temei; 

- De atras atenția la calulul volumelor calculul costului de deviz; 

- Pentru compartimentul economie se recomandă de exclus formularul Nr.1 

- Raportul de coli dintre PP și LD 2/6; 

- De utilizat normativele noi la calculul economic. 

- Pentru Rapoartele probei practice de atras atenția la amplasamentul lucrării și a zonei de 

construcție. 

- De atras atenția la corespunderea lucrărilor tehnologice cu partea grafică. 

-  Compartimentul de specialitate se recomandă de diversificat în funcție de tema fiecărui elev. 

- Profilele longitudinale se recomandă de elaborat detaliat cu închiderea tuturor elementelor 

proiectarea curbelor verticale. 

Președintele comisiei: Inginer superior „Astral – Proiect SRL”, prodecan Facultatea 

Urabnism și Arhitectură 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buraga Andrei  



RAPORT 
privind desfäșurarea susținerii examenului de califìcare la specialitatea 

Nr.73260 ”Sisteme de alimentare cu căldură și gaze,ventilație”    (secția 

cu frecvență la zi) 

 

În scopul evaluării cunoștințelor teoretice, deprinderilor practice ale elevilor absolvenți la 

specialitatea 73260 ”Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație” prin ordinul directorului 

Nr.01-17/164 din 30.04.2021 a fost formată comisia de examinare și de calificare în următoarea 

componență: 

 

Președinte:           Begleț Natalia, director SRL”Lismar Vent”; 

Vicepreședinte:    Nicolaev Elena, șef secție asigurarea calității, profesor de specialitate, GD 

Superior; 

Membrii comisiei: Margină Emilian, director SRL”Andronix-Din” 

           Rotaru Mariana, șef catedră, profesor de specialitate, GD II; 

Secretar:                 Dragan Andrei, profesor de specialitate, GD II. 

 

Organizarea și desfășurarea examenului de calificare s-a efectuat în conformitate cu 

Regulamentul de organizare și  desfășurare a examenelor de calificare nr.1127 din 23.07.2018. 

Susținerea a avut loc în perioada 21.06.2021-24.06.2021. 

În prezența comisiei absolvenții grupelor: SACGV-17.09.l, SACGV-17.09.2 au susținut 

lucrarea de diplomă proba de evaluare (proba teoretică+proba practică). 

Susținerea probei teoretice de evaluare s-a desfășurat cu utilizarea TIC în aud.201 202, 203, 

208, iar proba practică de evaluare a lucrărilor de diplomă s-au desfășurat în aud.309, în conformitate 

cu programarea calendaristică prestabilită: 

- 21 iunie - proba teoretică de evaluare, lucrarea de diplomă proba practică; 

- 22-24 iunie - proba practică de evaluare. 

1. Analiza cantitativă calitativă a contingentului de absolvenți: 

 Grupa 

 Numărul de elevi: Reușita elevilor 

la 01.04.2021 
admiși la 

realizarea LD 

admiși la 

susținera LD 

Media la 

disciplinele de 

specialitate 

Media 

stagiilor de 

practică 

1 ACGV-17.09.l 26 25 25 7,00 9,24 

2 ACGV-17.09.2 26 26 26 6,87 8,66 

2. Date statistice cu privire la rezultatele obținute la probele de evaluare finală: 

Nr.

d/o 
Grupa 

Au 

participat 

 Au obținut note de  Nota 

medie 

Calitatea 

reușitei,% 

10-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5    

1 ACGV-17.09. l 25 5 6 7 7 0  8 1 44% 

2 ACGV-17.09.2 26 4 7 10 4 - 7,71 42% 

3. Constatări aprecieri: 

l . Elevii au fost evaluați conform următorilor criterii de apreciere: 

- corectitudinea elaborării Lucrării de diplomă/Raport; 

- conținutul aspectul proiectului; 



- nota medie obținută la evaluările formative fixate în Centralizatorul de monitorizare; 

- logica și consecutivitatea expunerii materialului; 

- originalitatea și creativitatea celor expuse; 

- răspunsurile la întrebările membrilor comisiei. 

2. Lucrările elaborate de absolvenți elucidează subiectele propuse de conducătorii de diplome, 

temele expuse în memoriile explicative sunt bine argumentate, utilizând soluții moderne de 

proiectare a rețelelor instalaților inginerești. 

3. La aprecierea răspunsurilor comisia de examiare și de calificare a ținut cont de originalitatea 

și creativitatea celor expuse, utilizrea cunoștințelor suplimentare de bază, consecutivitatea 

expunerii materialului,conținutul aspectul proiectului, opiniile expuse în avizele referințelor, 

răspusurile la întrebările suplimentare ale membrilor comisiei. 

4. De menționat, că absolvenții operează corect cu termenii de specialitate, având un 

vocabularul bogat de termeni din domeniu și sunt capabili de a purta o discuție la nivel înalt, 

privind proiectarea și exploatarea sistemelor instalațiilor de alimentare cu căldură gaze, 

instalațiilor de ventilare, încălzire, utilizarea surse regenerabile de energie, deci posedă 

cunoștințe teoretice practice în domeniul respectiv. 

5. Se menționează cele mai bune lucrări de diplomă a elevilor Neghină Viorica, Chetraru 

Victoria, Malcoci Ion, Zmeu Corneliu, au demonstrat un nivel înalt de pregătire a 

absolvenților prin redactarea corectă a memoriilor explicative a părții grafice prin nivelul 

înalt de prezentare a soluliilor propuse în domeniul instalațiilor inginerești. 

6. Prezentarea și susținerea lucrărilor de diplomă a fost realizată prin prezentarea și explicarea 

materialului grafic în programul AutoCAD a memoriului explicativ, cules la calculator, 

respectând-se cerințele de redactare a lucrării de diplomă, ce demonstrează cunoașterea de 

către elevi a tehnologiilor avansate în domeniul TIC. 

4. Concluzii: 

l. Lucrările de diplomă prezentate au demonstrat capacitatea absolvenților de a aplica în mod 

corespunzător cunoștințele în domeniu, de a selecta materiale și echipamente moderne din domeniul 

instalațiilor, de a aplica și respecta cerințele normativelor în vigoare, de a respecta tehnologia de 

construcție-montare a instalațiilor și rețelelor inginerești, precum aplicarea unor cunoștințe practice 

obținute în timpul stagiilor de practică. 

2. Tematica proiectelor de diplomă este actuală și diversificată, corespunde cerințelor 

progresului tehnico-șiintific, este eficientă spre aplicarea tehnicilor și tehnologiilor moderne din 

domeniul specialității ACGV, incluzând teme actuale legate de utilizarea surselor regenerabile de 

energie, modernizarea instalațiilor inginerești pentru reducerea consumului de energie. 

Întrebările suplimentare au demonstrat unele lacune, legate de cunoașterea legislației în 

construcții. 

5. Recomandări: 

l. De a reduce volumul de calcule după caz în favoarea posibilităților adoptării deciziilor, 

soluțiilor; interpretării unor soluții prin aplicarea cunoștințelor deja acumulate. Selectarea și analiza 

mai detaliată a unor procese tehnologice. 

2. De a diversifica tematica proiectelor de diplomă prin utilizarea surselor regenerabile de 

energie, prin modernizarea eficientizarea instalațiilor inginerești cu utilizarea cât mai eficientă a 

energie 

3. De inclus proiecte cu elaborarea machetelor de obiective și instalații inginerești, care să 

prezinte tematici inovatoare în domeniul ingineriei civile. 

 
Președintele Comisiei:                                           Begleț Natalia,  

                                                                                         Director SRL”



 

RAPORT  
privind rezultatele examenului de calificare la meseria „lnstalator instalații, aparate și 

echipamente de ventilare și climatizare”, 
 

1.În scopul evaluării cunoștințelor teoretice, deprinderilor practice ale elevilor absolvenți la 

meseria „lnstalator instalați, aparate și echipamente de ventilare climatizare”, IP Centrul de Excelență în 

Construcții, prin ordinul directorului Nr.01-17/163 din 30.07.2021 a fost formată comisia de evaluare 

calificare în următoarea componență: 

Președinte:         Triboi Ion – director ”TriventCom”; 

Vecepreședinte: Pelivan Valeriu, directorul Centrul de Excelență în Construcții, GD Superior; 

Membrii comisiei: Zadîr Serghei, șef secție producere ”Profair” 

                               Golovatenco Petru, maistu, șef atelier; 

Secreta:                Vieru Clim, maistru. 

 

Comisia a activat în conformitate cu Instrucțiunea de organizare și desfășurare a examenului de 

calificare, în învățământul profesional tehnic secundar. Examenul de calificare a fost organizat în două 

etape: I - proba scrisă (test online) a avut loc pe data de 25.05.2021; II - proba practică (sarcină practică) 

în perioada 25.05.2021- 26.05.2021 

Spre susținerea examenului de calificare a fost planificată grupa I-18.09 

2. Rezultatele probelor examenului de calificare 

Tabelul1.  

Rezultatele susținerii probei scrise 

Grupa 

Numărul candidaților  

admiși la proba scrisă 

Numărul candidaților care au 

susținut proba scrisă 
 Inclusiv pe note: 

total 
inclusiv din anii 

recedenți 
total 

inclusiv din anii 

recedenți 
10 9 8 7 6 5 <5 

I-18.09 23 23 23 21 0 1 2 5 4 11 0 

Total 23 23 23 21 0 1 2 5 4 11 0 

 

Tabelul 2. 

Rezultatele sustinerii probei practice 

Grupa 

Numărul candidaților 

admiși la proba practică 

Numărul candidaților care au 

susținut proba practică 
 Inclusiv pe note:  

total 
inclusiv din anii 

recedenți 
total 

inclusiv din anii 

recedenți 
10 9 8 7 6 5 <5 

I-18.09 23 23 23 23 2 5 11 5 0 0 0 

Total 23 23 23 23 2 5 11 5 0 0 0 

 

 



Concluzii: 

- Elevii pot manevra şi întreține starea funcțională a maşinilor, utilajelor, uneltelor şi instrumentelor 

de lucru destul de bine. 

- Elevii au demonstrat competențele pe care le-au însuşit pe parcursul programulııi de formare 

profesională la un nivel destul de înalt,  

- Subiectele pentru proba scrisă asigură cuprinderea echilibrată, dar consistentă, a competențelor 

esențiale pentru calificarea profesională şi au un grad de complexitate corespunzător programului 

de formare profesională;  

-  Sarcina pentru propba practică conține realizarea unor activități profesionale, desfăşurate în 

condiții cât mai apropiate de cele reale de muncă. 

- Elevii au dat dovadă de cıınoştințe vaste atât teoretice, cât şi practice aplicând şi respectând 

reglementările tehnice, normele şi normativele în construcții, inclusiv în procesul de confecționare 

a canalelor şi asamblare a instalației de ventilare. 

- Proba practică a demonstrat capacitatea elevilor de a aplica în mod creativ cunoştintele în domeniu, 

de a selecta materiale şi echipamente conform destinației, de a aplica şi respecta cerințele 

normativelor în vigoare, de a respecta tehnologıa de construcție-montare a instalațiilor de ventilare, 

precum şi deprinderile practice dobândite în perioada studiilor la diferite etape. 

 

Recomandări: 

- Identificarea situațiilor de risc şi aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea 

în muncii. 

- A pune accent pe dezvoltarea limbajului tehnic al elevilor; 

- Perfecționarea şi optimizarea metodelor şi procedurilor tehnologice utilizate în constrııcții. 

Preşedinte al Comisiei de evaluare şi calificare Triboi Ion 

                                         (Semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RAPORT 
privind rezultatele examenului de calificare 

la meseria „lnstalator instalații de încălzire și echipamente solare” 

1.În scopul evaluării cunoștințelor teoretice, deprinderilor practice ale elevilor absolvenți la 

meseria „lnstalator instalații de încălzire și echipamente solare”, IP Centrul de Excelență în Construcții, 

prin ordinul directorului Nr.0l-17/163 din 30.04.2021 a fost formată comisia de evaluare calificare în 

următoarea componență  

Președinte: Mereacre Andrei, vicedirector „Darnic Gaz”; 

Vicepreședinte: 
Pelivan Valeriu, directorul Centrului de Excelență în Construcții, 

GD Superior: 

Membrii examinatori: Borș Mihail, director „KBK Projekt” 

Chiciuc Valeriu, maistru, profesor de specialitate; 

Secretar: Sloninov Oleg, maistru. profesor de specialitate. 

 

Comisia a activat în conformitate cu Instrucțiunea de organizare desfășurare a examenului de 

calificare, în învățământul profesional tehnic secundar. Examenul de calificare a fost organizat în două 

etape: I - proba scrisă (test online) a avut loc pe data de 08.06.2021; II - proba practică (sarcină practică) 

în perioada 08.06.2021-09.06.2021 

Spre susținerea examenului de calificare a fost planificată grupa I-19.09. 

2. Rezultatele probelor examenului de calificare: 

 
Tabelul 1. 

Rezultatele susținerii probei scrise: 

Grupa 

Numărul candidaților  

admiși la proba scrisă 

Numărul candidaților care au susținut 

proba scrisă 
 Inclusiv pe note: 

total 
inclusiv din anii 

recedenți 
total 

inclusiv din anii 

recedenți 
10 9 8 7 6 5 <5 

I-19.09 27 27 27 27 0 2 8 11 6 0 0 

Total 27 27 27 27 0 2 8 11 6 0 0 

 
Tabelul 2. 

Rezultatele susținerii probei practice: 

Grupa 

Numărul candidaților 

admiși la proba practică 

Numărul candidaților care au 

susținut proba practică 
 Inclusiv pe note:  

total 
inclusiv din anii 

recedenți 
total 

inclusiv din anii 

recedenți 
10 9 8 7 6 5 <5 

I-19.09 27 27 27 27 5 16 2 2 0 2 0 

Total 27 27 27 27 5 16 2 2 0 2 0 

 



Concluzii: 

-  Elevii au demonstrat competențele pe care le-au însușit pe parcursul programului de formare 

profesională la un nivel destul de înalt. 

- Elevii pot manevra și întreține starea funcțională a mașinilor, utilajelor, uneltelor și 

instumentelor de lucru destul de bine. 

- Sarcina pentu propba practică conține realizarea activități profesionale, desfășurate în condiții 

cât mai apropiate de cele reale de muncă. 

- Subiectele pentru proba scrisă asigură cuprinderea echilibrată, dar consistentă, a competențelor 

esențiale pentru calificarea profesională și au un grad de complexitate corespunzător 

programului de formare profesională. 

- Elevii au dat dovacdă de cunoștințe vaste atât teoretice, cît și practice aplicând și respectând 

reglementările tehnice, normele normativele în construcții, inclusiv în procesul de confecționare 

a canalelor asamblare a instalației de ventilare. 

- Proba practică a demonstrat capacitatea elevilor de a aplica în mod creativ cunoștințele în 

domeniu, de a selecta materiale echipamenle conform destinației, de a aplica și respecta 

cerințele normativelor în vigoare, de a respecta tehnologia de construcție - montare a 

instalațiilor de ventilare, precum deprinderile practice dobândite în perioada studiilor la diferite 

etape. 

Recomandări: 

- Perfecționarea și optimizarea metodelor și procedurilor tehnologice utilizate în construcții; 

- A pune accent pe dezvoltarea limbajului tehnic al elevilor; 

- Identificarea situațiilor de risc aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea 

muncă. 

Președinte al Comisiei de evaluare și calificare Mereacre A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPORT  
Privind desfășurarea și susținerii examenului de calificare la 

specialitatea 

Nr.73260 ”Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventulație” 

(secția cu frecvență redusă) 

 În scopul evaluării cunoștințelor teoretice, deprinderile practice ale elevilor absolvenți la 

specialitatea 73260 ”Sisteme de alimentare cu căldura și gaze, ventilație” prin ordinul directorului Nr.01-

17/164 din 30.04.2021 a fost formată comisia de examinare și de calificare în următoarea componență: 

 Președinte:         Panța Ivan, inginer licențiat ISACGV, inginer-șef filiala ”Ungheni-Gaz” 

 Vicepreședinte: Grosu Veaceslav, director adjunct practică, profesor de specialitate, GD I; 

 Membrii:           Truhin Iurii, șef secție, Centrul Metrologie aplicată și certificare; 

        Nicolaev Elena, șef secție Asigurarea Calității, profesor de specialitate, GD S; 

 Secretar:            Bencheci Mihail, profesor de specialitate SACGV. 

 Oragnizarea și desfășurarea examenului de calificare s-a efectuat în conformitate cu Regulamentul 

de organizare și desfășurare a examenelor de calificare nr.1127 din 23.07.2018, și Nota informativă a 

comisiei de elaborare a subiectelor pentru examenul de calificare la specialitatea nr.73260 ”Sisteme 

de alimentare cu căldură și gaze, ventilație”. 

 Evaluarea cmpetențelor absolvențilort specialității Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, 

ventilație” secția frecvență redusă, în anul de studiu 2020-2021, s-a desfășurat în două etape și anume, elevii 

care au obținut media generală pe anii mai mare sau egală cu nota 8,00 au realizat lucrări de diplomă, iar 

cei cu media mai mică de 8,00 au susținut proba de evaluare. Examenul de calificare este organizat pe 

compartimente de specialitate: ”Rețele și instalații de gaze/Rețele termice/Instalații de ventilare/Instalații 

de încălzire/Echipamente pentru utilizarea surselor regenerabile de energie”. 

 Susținerea probei de evaluare și a lucrărilor de diplomă s-au desfășurat în cabinetul de specialitate 

309, în conformitate cu programarea calendaristică prestabilită: 

• 16 iunie 2021 – SACGV 18.12 fr. – susținerea examenului de calificare 

• 17 iunie2021 – SACGV 18.12 fr. – susținerea părții practice și a lucrării de diplomă. 

Analiza cantitativă și calitativă a contingentului de absolvenți: 

Nr. Grupa 

Numărul de elevi: Reușita elevilor 

la 01.04.2021 

admiși la 

realizarea și 

susținerea LD 

admiși la 

susținerea probei 

de examen de 

calificare 

media  la 

disciplinile de 

specialitate 

media stagiilor 

de practică 

1 SACGV-18.12 F/R 25 11 14 8,31 8,47 

Aprecierea pregătirii și practice a elevilor la disciplinile de specialitate: 

Nr Grupa 

Partea specială 

Rețele de gaze Rețele termice Instalații de încălzire Instalații de ventilare 

Nr.de 

ore 

Inclusiv 

proiect 

de curs 

Nota 

medie 

Nr.de 

ore 

Inclusiv 

proiect 

de curs 

Nota 

medie 

Nr.de 

ore 

Inclusiv 

proiect 

de curs 

Nota 

medie 

Nr.de 

ore 

Inclusiv 

proiect 

de curs 

Nota 

medie 

1 
SACGV-

18.12 

F/R 
36 30 8,26 30 - 8,21 36 30 8,51 36 20 8,78 

Nr Grupa 

Tehnologia și organizarea construcțiilor Economia construcțiilor 

Nr.de ore 
Inclusiv lucrare de 

curs 
Nota medie Nr.de ore Nota medie 

1 
SACGV-

18.12 

F/R 
36 20 7,81 30 7,94 



 

Date statistice ce privire la rezultatele obținute la probele de evaluare finală: 

Nr.d/o Grupa Au participat 
Au obținut note de: Nota 

medie 

Calitatea 

reuțitei,% 10-9 8,9-8 7,9-7 6,9-6 5,9-5 

1 
SACGV-

18.12 F/R 
25 12 7 5 - - 8,47 83% 

Constatări și aprecieri: 

 1. La aprecierea răspunsurilor comisia de examinare li de calificare a ținut cont de consecutivitatea 

expunerii materialuli, conținutul și aspectul lucrării, originalitatea și creativitatea celor expuse, utilizarea 

cunoștințelor suplimentare și didactice, opiniile expuse ăn avizele referințelor, răspunsurile la întrebările 

suplimentare referitor la adoptarea deciziilor ale membrilor comisiei. 

 2. Absolvenții operează cu tehnologia și vocabularul de specialitate din domeniu și sunt capabili 

de a purta o discuție la nivel înalt, privind proiectarea și exploatarea sitemelor și instalațiilor de alimenate 

cu căldură și gaze, ventilare, surse regenerabile de energie, deci dețin cunoștințe teoretice și practice în 

domeniul respectiv. 

 3. Proiectele de diplomă realizate de absolvenți reflectă în totalitate temele propuse spre 

proiecatre, subiectele expuse în memoriile explicative sunt bine argumentate, utilizînd soluții moderne de 

proiectare a rețelelor și instalaților de gaze, căldură, ventilare, precum și utilizarea surselor regenerabile 

de energie. 

 4. Prezentarea șu susținerea lucrărilor de diplomă a fost realizată prin prezentarea și explicarea 

materialului desenat în programul AutoCAD și a memoriului explicativ, cules la calculator, respectîndu-

se cerințele de redactare a proiectului de diplomă, ce demonstrează cunoașterea de către elevi a 

tehnologiilor avansate în domeniul TIC. 

Concluzii: 

 1. Tematica lucrărilor de diplomă este actuală și diversificată, corespunde cerințelor progresului 

tehnico-științific, este eficientă spre soluționare deciziilor inginerești din domeniul specialității SACGV, 

incluzînd și teme actuale legate de utilizarea surselor regenerabile de energie. 

 2. Elaborarea lucrărilor de diplomă a reflectat nivelul de pregătire teoretică a absolvenților prin 

posibilitatea de rezolvare a unor prpbleme reale preluate din activitatea cotidiabă, promovînd utilizarea 

surselor regenerabile de energie. 

 3. Lucrările de diplomă au demonstrat capacitatea absolvenților de a aplica în mod creativ 

cunoștințele în domeniu, de a selecta materiale șe echipamente moderne din domeniul instalațiilor, de a 

aplica și respecta cerințele normative în vigoare, de a respecta tehnologia de construcție – montare a 

instalațiilor și rețelelor inginerești, precum și unele deprinderi practice de diferite etape. 

Recomandări: 

 1. Selectarea și analiza mai detaliată a unor procese tehnologice legate de aprovizionarea cu gaze 

naturale, căldură, ventilare, cu utilizarea surselor regenerabile de energie. 

 2. De inclus teme de proiectare ce reflectă metode progresive la lucrări de reparații sau 

exploatarea a sistemelor inginerești existente. 

 3. De redus volumul de calcule, după caz, în favoarea posibilitîților adoptării deciziilor, soluțiilor; 

interpretarea unor situații. 

 

 

Președintele comisie: Panța Ivan 

 

 


