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l.inbazalnstrucliunii privind organizarea ;i desfbqurarea examenului de calificare

in invd!6mdnt profesional postsecundar, aprobatd prin Ordinul Ministerului Educaliei nr.

517 din 31 mai 2016 qi Ordinului nr. 36u din 26 mai 2021 al directorului Colegiului

Tehnic Agricol din Svetlii a fost formatd Comisia de evaluare qi calificare pentru

promovarea examenului de absolvire la specialitatea 41110 "Contabililatea" in

urmdtoarea componenfd:
preqedintele comisiei: Radanova Svetlana - contabil-qef SC "Agrogled" SRL,

or. Taraclia

vice preqedinte: Belev vasile - directorul colegiului.

Agent ..onorrii": Stoleicova Polina - contabil SRL "Mecagronomia Plus"

Membrii comisiei: Sinco Olga - qefa secliei "Agronomie. Contabilitate",

profesoard de discipline economice.

Sipciu Tatiana- profesoard de discipline economice.

Organizarea procesului de desfiqurare a examenelor de calificare.

in instiiulia de invapmant la timp a fost intocmit graficul desfdqurdrii examenelor

de absolvire Ei de consultalii. Sdlile de studii in care a avut loc examinarea elevilor a fost

bine amenajat. Subiectele pentru examen de calificare au fost intocmite conform

programelor in vigoare a disciplinelor de specialitate'

Conform ordinului Direcliei Colegiului nr. 60u d\n 24 iunie 2021 la examenele de

absolvire au fost admiqi 26 elevigrupei 4IC, care au realizat integral planul Ei programele

de studii. La dispozilia Comisiei de evaluare qi calificare au fost prezentate urmdtoarele

materiale:

o Instrucliunea privind organizarea qi desfrEurarea examenului de calificare;

. Ordinile directorului Colegiului privind admiterea elevilor la examenele de

absolvire;

o Situalia generatoare areuqitei pentru toatdperioada de studii;

o Matricolele;
o Programele analitice la disciplinele de specialitate.

Toate materialele au fost prezentate la timp, p6n6la inceputul examenului.

Subiectele la examenul complex la specialitate "Contabilitate" au fost transmise

prin poqta electronicd de la Ministerului Educafiei, Culturii qi Cercetdrii.

Varianta testului pentru examenul de absolvire a fost receplionat pe e-mail-ul

colegiului pe 22 iunie 202I, ora 800. Varianta testului a fost printatd qi multiplicatd in

pr ezenla preqedintelui C omi siei de Examinare 9i C alificare.

Examenul s-a desfiqurat in doud s61i de studii amenajate in conformitate cu cerintele

in vigoare.

Elevii au fost repartizali in s51i1e de studii conform listelor ;i buletinului de

identitate. Acestora li s-a pus la dispozilie variant1 testului. Transmiterea 9i codificarea

testelor s-a efectuat in prezerfta membrilor Comisiei de Examinare qi Calificare,

intocmidu-se procesul-verbal corespunzdtor. in timpul examenului, in afatd de membrii

Comisiei de Examinare qi Calificare, elevii au fost supravegheali qi de doi profesori care

au fost reparlizali in sdlile de studii prin tragerca Ia sorfi. Elevii au utilizat materialele



didactice menlionate in Regulamentul in vigoare: Planul general de conturi contabile,

calculator, pix etc.

Dupd expirarea a 180 de minute, timpul destinat examenul-testele au fost sustrase de

la elevi qi supuse verificdrii de cStre profesorii-examinatori in prezen[a preEedintelui qi

vi cepre q e dintelui, cu intocmire a proc e s elor-verb al e core sp unzdto at e .

Tofi cei 26 de elevi admigi au promovat cu succes examenul de absolvire.

Rezultatele examenului sunt ptezentate in tabelul 1'

2. Rezultatele sus{inerii examenului de absolvire la specialitatea 4lll0 "Contabilitate"

Din26 de elevi, admiqi la examenul de califi care, toli elevii au fost apreciali cu note

pozitive.

Nota medie pentru examen ' 7 ,69.
Reuqita calitativb - 100%.

Elevii au demonstrat cunoqtinle profunde a materiei teoretice.

Calitativ au fost insuqite disciplinele "Eviden!6 financiarl" si "Analiza rapoartelor

financiare".

La disciplina "Evidenld financiar6" elevii au demonstrat abilitdli de intocmire a

inregistrdrilor contabile ;i formularea operaliilor economice.

Majoritatea elevilor au demonstrat un nivel inalt de competenle profesionale qi

abilit6li de rezolv are a sarcinilor practice, astfel elevii n-au admis greqeli insemnate in

r ealizar ea itemi lor propuqi.

insd pentru unii elevi dificultdli auprezentat desfbgurarea analizei indicilor

rapoartelor frnanciare, de asemenea gruparea actelor contabile dupd anumili indici.

La anumite teme unii elevi au demonstrat cunoqtinle superficiale, ceea ce nu le-a

permis sd aleagd variantele corecte de rdspunsuri.

Sugestii qi propuneri:
1". Itemii testului sd fie elaborafi qi structurali logic, formularea sd fie mai clard.

2. SA fie redus numdrul de itemi in corespundere cu timpul rezewat pentru rcalizarc.

Elevii n-au reuqit sd realizeze 35 de itemi propqi din lipsd de timp.

3. SA se lucreze asupra formdrii abilitdJilor de rezolvare a problemelor practice de

analizd, a indicilor rapoartelor financiare.

Prqedintele Comisiei

de examinare qi calificare

Grupa Numdrul de.*

candidafi admiqi la
examene

Numdrul de

candidali care au

sustinut examenele

lnclusiv pe note:

total inclusiv
din anii

precedenti

total inclusiv
din anii

orecedenti

10 9 8 7 6 5 <5

4lc 26 26
a
J 12 11

Total 26 26
a
J t2 11
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