Centrul de Excelenţă în Viticultură şi
Vinificaţie din Chişinău

Admiterea
2018

Chişinău, 2018

Proces verbal nr.1
din 09.07.2018
al şedinţei comisiei de admitere
Membrii Comisiei de Admitere prezenţi:
1. Mocreac Viorica – Preşedinte, director I.P.CEVVC;
2. Cociorvă Svetlana – membru, director adjunct;
3. Diacon Vasile – secretar responsabil, profesor;
4. Sorescu Nadejda – secretariat, profesor limba şi literatura română;
5. Ţurcan Valentina – secretariat, pedagog social
ORDINEA DE ZI:
1.
Cunoștință cu Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare
profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară (ord. MECC nr. 894 din 12 iunie
2018)
Raportor: V. Diacon - secretar responsabil
2.

Stabilirea disciplinelor de profil pentru calcularea mediei de concurs
Raportor: Sv. Cociorvă, director adjunct

3.

Diverse /Probleme organizatorice

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI
1. Cunoștință cu Regulamentul de organizare și desfșășurare a admiterii la programe de formare
profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțară (ord. MECC nr. 894 din 12
iunie 2018)
V. Diacon - Conform Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii a programei de formare
profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară, admiterea la studii se face în funcție
de limba de instruire și sursa de finanțare la concurs, în limita planurilor de înmatriculare aprobate în
modul stabilit.
Cota pentru candidații care participă la concursul de admitere se stabilește după locul de
amplasare a instituției absolvite:
1) 70% din numărul total de locuri din planul de admitere sunt prevăzute pentru candidații din
localitățile rurale și orașe, cu excepția mun.Chișinău și mun.Bălți;
2) 30% la sută din numărul total de locuri sunt rezervate pentru candidații din mun.Chișinău și
mun.Bălți;
1) Se rezervează 15% din numărul total de locuri(la fiecare specialitate), prevăzute în planul de
admitere cu finanțare bugetară, pentru următoarele categorii de candidați:
a) copii cu dezabilitate severă, accentuate și medie;
b) copii rămași fără ocrotire părintească;
c) copii care au părinți cu dizabilitate severă;
d) copii ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și
Independenței R.Moldova; la acțiunile de luptă din Afganistan sau lichidarea consecințelor avariei de
la Cernobîl;
e) copii proveniți din familiile cu patru și mai mulți copii aflați la întreținerea părinților;
f) copii de etnie romă;
g) tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen.

Dosarul candidatului cuprinde următoarele documente:

1. Cererea de înscriere la concurs;
2. Copia buletinului de indentitate;
3. Actul de studii, în original cu anexa respectivă;
4. Certificatul medical-tip (nr. 086-E sau nr. 086-U), eliberat în anul admiterii;
5. 6 fotografii, (3x4cm), color;
6. Bonul de plată a taxei de înscriere.
Notă: Pentru candidații care se înscriu la concurs la cota de 15%, dosarul cuprinde suplimentar
următoarele documente:
1) adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă ori hotărrea instanței de judecată,
pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, în original;
2) certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dezabilitate al candidatului sau al părinților
acestuia, în original;
3) actul de studii respective pentru copii cu deficiențe fizice și senzoriale care au absolvit școli cu
statut speciale, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au
învățat în școli speciale;
4) diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau
internaționale, la discipline de studiu, precum și diplome ce atestă participarea la diferite
concursuri(olimpiade), expoziții etc., organizate de MECC sau de ministerele de resort;
5) certificatul (legitimația original/copie);
6) certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor
(pentru candidații din familiile cu patru și mai mulți copii);
7) confirmarea apartenenței la familii de romi;
9) extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
6) copia certificatului de naștere al unuia din părinți, pentru cetățenii statelor membre ale CSI și ai
țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români). Verificarea îndeplinirii corecte a cererii, fișei de
înscriere la concursul de admitere, registrului Concursului de admitere.
Decizie: Se ia act de informare privind informația prezentată.
Sv. Cociorvă – Stabilirea disciplinelor de profil pentru calcularea mediei de concurs.
Înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare mediei de concurs (MC), calculată până
la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) și
media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:
2.

MC = 0,6MNDP + 0,4MNEA
Conform cap. V, p. 44 al Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la programe de
formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară se propun următoarele:
a)
domeniul 81 Agricultură, specialitatea ”Viticultură și oenologie”, Amenajarea parcurilor şi
grădini publice și domeniul 72 Fabricarea și prelucrarea, Tehnologii specialitățile ”Tehnologia
produselor de origine vegetală” și ”Tehnologia produselor obținute prin fermentare (Forma de studii:
frecvenţă , frecvenţă redusă)”– limba de instruire, matematica, biologia, chimia;
b)
domeniul 101 Servicii personale , specialitatea ”Turism” – limba de instruire, limba străină,
istoria și geografia.
Decizie: Se aprobă disciplinele de profil propuse pentru calcularea mediei de concurs.

Planul de admitere conform Ordinului din 13 iulie 2018 nr, 166 al MADRM al RM
prevăzut pentru anul de studiu 2018-2019

Nr
d/o

Denumirea specialităţii

Viticultură şi Oenologie
Tenologia produselor
obţinute prin fermentare
Tenologia produselor de
origine vegetală
Turism
Amenajarea parcurilor și
grădini publice
Tenologia produselor
obţinute prin fermentare
(frecvenţă redusă)

1
2
3
4
5
6

Admiterea
total inclusiv
candidaţii din
regiunile de est
ale RM. şi din
mun. Bender

Cu finanţare
bugetară
inclusiv
candidaţii din
regiunile de est
ale RM. şi din
mun. Bender

În bază de
contract
inclusiv
candidaţii
din regiunile
de est ale
RM. şi din
mun.Bender

81230
72160

25
25

19
19

6
6

72150

25

19

6

101510
81210

43
27

18
19

25
8

72160

25

0

25

170

94

76

Codul
specialităţii

Total

Comisia de admitere a aprobat cotele de înmatriculare pentru locurile din planul de admitere 2018 la
toate specialităţile, după cum urmează:
Nr.
d/o

1
2

3

4
5

6

Specialitatatea

Total
locuri

Viticultură şi
25
Oenologie
Tenologia
25
produselor obţinute
prin fermentare
Tenologia
25
produselor de
origine vegetală
Turism
43
Amenajarea
27
parcurilor și grădini
publice
Tenologia
25
produselor obţinute
prin fermentare
(frecvenţă redusă)
Total
170

Raioane
de Est ale
RM/
mun.Bend
er

Cota 15%
din
locurile
bugetare

Buget

Taxă

Buget

Taxă

3

13

4

6

2

3

13

4

6

2

3

13

4

6

2

3
3

13
13

18
6

5
6

7
2

-

-

18

-

7

65

54

29

22

Cota 70%

Cota 30%

Decizie: Comisia de admitere a aprobat stabilirea cotelor de înmatriculare prin vot
unanim.

Aprobarea abrevierilor pentru specialități conform procesului-verbal nr. 18 din
06.07.2018
Denumirea specialitatății
Viticultură și Oenologie
Tehnologia produselor de origine vegetală
Tehnologia produselor obținute prin fermentare
Turism
Amenajarea parcurilor şi grădini publice
Tehnologia produselor obținute prin fermentare f/r

Cifrarea
VO
TPOF
TPOV
T
APG
TPOF f/r

3.Diverse /Probleme organizatorice
a) Aprobarea orarului de lucru al Comisiei de admitere
Conform cap. IV, p. 39, 40 al Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii
în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar din Republica Moldova.
Ziua de muncă a membrilor Comisiei de admitere, inclusiv pauză de masă, nu va depăși
opt ore cu săptămâna de 6 zile lucrătoare, dar nu mai mult decât 40 ore săptămânal. În
acest context se propune următorul orar de de lucru al Comisiei de admitere:
Luni – vineri: 800 – 1700
Sâmbătă: 800 – 1200
Decizie: De aprobat orarul de lucru al Comisiei de admitere propus.
Decizia Comisiei de admitere a fost aprobată prin vot unanim
b) Stabilirea taxei de înscriere la concursul de admitere. Conform cap. I, p. 6 al
Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii în instituțiile de
învățământ profesional tehnic postsecundar din Republica Moldova, candidații la
admitere vor achita taxa de înscriere la concurs în mărime de 30 lei, conform p. 4
Hotărârii de Guvern nr. 443 din 28 mai 2010.
Decizie: Se ia cunoştinţă cu Hotărârea de Guvern privind taxa de înscriere la concurs în
valoare de 30 lei.
Decizia Comisiei de admitere a fost aprobată prin vot unanim
Propunere: În cazul în care nu se vor completa grupele, dl V. Diacon va expedia o
scrisoare către MECC în care va solicita prelungirea termenului de depunere a actelor.
Propunerea Comisiei de admitere a fost aprobată prin vot unanim

c) Taxa de studii (contract), aprobată la Consiliu de administrație, Proces-verbal nr.
18 din 06.07.2018:
Denumirea specialitatății
Viticultură și Oenologie

Valoarea taxei/lei
4000

Tehnologia produselor de origine vegetală
Tehnologia produselor obținute prin fermentare
Turism
Amenajarea parcurilor şi grădini publice
Tehnologia produselor obținute prin fermentare f/r

4000
3500
4500
3400
3000

Decizia: Comisia ia act de Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de
06.07.2018 cu privire la aprobarea taxelor de studii în bază de contract.
Președintele Comisiei de admitere:

___________Mocreac Viorica

Membru:

___________Cociorvă Svetlana

Secretar – responsabil:

___________Diacon Vasile

Secretariat:

___________ Nadejda Sorescu
____________ Valentina Țurcan

