


I. ASPECTE ORGANIZATORICE 

 În anul de studii 2021-2022, examenele de calificare în cadrul Centrului de excelență în educație
artistică  ”Ștefan  Neaga”  (în  continuare  CEEA)  au  fost  organizate  și  desfășurate  în  baza
Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de calificare aprobat prin Ordinul MECC
nr.  1127 din  23.07.18,  Ordinul  nr.  57  din  28  ianuarie  2022,  Cu privire  la  lista  programelor  de
formare profesională tehnică pentru care examenul de calificare se desfășoară prin metoda sistemului
unificat,  Ordinului MECC nr.644 din 13.07.2020 Cu privire la aprobarea suportului metodologic
„Elaborarea programelor de examen în învățământul profesional tehnic”. 

În scopul bunei organizări a procesului de evaluare a elevilor absolvenți, administrația instituției a
urmat prevederile actelor normative în vigoare menționate mai sus. 

În luna ianuarie a fost emis Ordinul directorului Nr. 04-a din 14.01.22 de constituire a comisiei  de
elaborare  a  subiectelor  pentru  examenul  la  specialitatea  21510  Canto,  21540  Dirijare  corală,
21560 Muzicologie,  21570 Dans (ANEXA 9).  La elaborarea acestor comisii  s-a ținut  cont de
prevederile pct.50-52 a Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de calificare. 
În anul de studii 2021-2022, pentru specialitatea 21520 Interpretare instrumentală,  prin Ordinul
MEC nr. 57 din 28.01.2022, Responsabili pentru constituirea Comisiilor de elaborare a subiectelor
pentru examenul de calificare prin metoda sistemului unificat a fost desemnată Instituția Publică
Colegiul de Arte ”Nicolae Botgros” din or. Soroca. Astfel, comisiile de elaborare a subiectelor au
fost desemnate prin ordinul directorului Instituției Publice Colegiul de Arte ”Nicolae Botgros” din
or. Soroca, cu includerea cadrelor didactice din instituțiile unde se studiază această specialitate
(ANEXA 10). 

Grupurile de lucru incluse la elaborarea subiectelor pentru examenele de calificare au ținut cont de
următoarele aspecte metodologice importante: 

1. Structura programelor pentru examenele de calificare.  

2. Elaborarea listei  competențelor  profesionale specifice ce derivă din curriculum al
specialităților. 

3. Obiectivele de evaluare. 

4. Atitudini specifice dominante de care trebuie să dea dovadă candidatul. 

5. Elaborarea  probelor  teoretice  pentru  fiecare  program  de  formare  profesională
(matricea de specificații, testele propriu-zice, baremele de corectare). 

6. Elaborarea probelor practice (lista temelor, sarcinile, fișele de evaluare). 

7. Scheme de convertire a punctelor acumulate în note. 

8. Lista materialelor consumabile necesare pentru desfășurarea examenelor. 

La data de 03.05.22 a fost emis Ordinul Nr. 163-a „Cu privire la aprobarea orarului defășurării
examenelor  de  calificare  și  desemnarea  comisiei  de  evaluare  și  calificare  (ANEXA  11).  La
elaborarea acestor comisii s-a ținut cont de  prevederile pct. 58- 62  a Regulamentului de organizare
și  desfășurare a examenului de calificare.  Reieșind din faptul  că pentru fiecare specializare din
cadrul  programului  de  formare  profesională  la  interpretarea  instrumentală  (pian,  instrumente  cu
coarde, instrumente aerofone și de percuție, instrumente populare, instrumente bulgare) s-au format
comisii separate alcătuite din a câte cinci membri per comisie, pentru desfășurarea probei teoretice a
fost elaborată comisie unificată care a întrunit evaluatori de la toate specializările, un președinte ,
vicepreședinte  și  reprezentatul  agentului  economic  (ANEXA  12).Reprezentanții  comisiilor  de
elaborare  a  subiectelor  cât  și  comisiilor  de  evaluare  și  calificare  au  semnat  necondiționat,
angajamentul de asigurare a securității Subiectelor pentru Examen şi de nedivulgare a conţinutului
acestora.  Orarul  a  fost  consultat  cu  șefii  catedrelor  de  specialitate  și  președinții  comisiilor  de
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examinare și calificare. Consiliul Profesoral proces – verbal Nr. 10 din 10.06.22 a hotărât admiterea
tuturor elevilor anului IV la examenele de calificare, în acest scop fiind emis Ordinul Nr. 27-e din
10.06.2022 (ANEXA 15).

Proba teoretică: Pentru o desfășurare mai eficientă a  examenului de calificare, pe data de13.05.22
au fost organizate pretestări pentru toate specialitățile. Ulterior, după același scenariu s-a desfășurat
și proba teoretică propriu-zisă a examenului de calificare care a avut loc pe data de 13.06.2022.
Pentru proba teoretică au fost elaborate 3 seturi de subiecte, fiind extrasă o singură variantă de test.

Administraţia  CEEA,  precum  şi  șefii  catedrelor  de  specialitate  au  manifestat  o  atitudine
responsabilă  faţă  de  întreaga  procedură  de  desfăşurare  a  Examenului  de  calificare.  Subiectele
pentru  examene  au  inclus  sarcini  cu  caracter  teoretic  și  aplicativ,  au  reflectat  varietatea  și
actualitatea problemelor ce ţin de pregătirea profesională în domeniul artistic.  



II. REZULTATELE EXAMENELOR DE CALIFICARE 
Tabelul 1

Specialitatea Numărul de
candidați admiși la

examene

Numărul de
candidați care au

susținut examenele

Inclusiv pe note:

Total Inclusiv din
anii

precedenți

Total Inclusiv
din anii

precedenți

10 9 8 7 6 5 <5 

Interpretarea 
instrumentală: 

Pian

3 - 3 - - 1 - 2 - - - 

Interpretarea
instrumentală: 

Instrumente cu
coarde

7 - 7 - 1 2 2 2  - - - 

Interpretarea
instrumentală: 

Instrumente 
aerofone și de 
percuție

12 - 12 - - 4 2 7 2 1 - 

Interpretarea
instrumentală: 

Instrumente populare

18 - 18 - 3 9 4 2 - - - 

Interpretarea
instrumentală: 
Instrumente bulgare

- - - - - - - - - - - 

Muzicologie 2 - 2 - - - - - 2 - -
Dirijare corală 8 - 8 - - 1 3 3 1 - -

Dans 5 - 5 - - 3 2 - - - -
Canto 11 - 11 - - - 5 6 - - -
Total 66 - 66 - 4 20 18 22 5 1 - 

Nota medie la examenele de calificare–  8,24

 Rata absolviriieste de  70,96 % din 93 elevi înmatriculați în anul 2018 în anul 2022 au absolvit
66 elevi. 

La  toate  examenele  elevii  au  fost  evaluați  obiectiv,  notele  fiind  comentate  de  către  membrii
comisiilor de evaluare și calificare. 

Contestații privind rezultatele obținute nu au fost înregistrate.
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