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EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE 

(ABSOLVIRE) 

NIVEL 3, SESIUNEA IULIE 2021 

 În anul școlar 2020-2021 examenul de certificare a calificării profesionale (absolvire) pentru pentru absolvenții 

învățământului profesional cu durata de 3 ani, se desfășoară în baza OME nr. 3.770/5.05.2021 pentru modificarea Ordinului 

ministrului educației și cercetării nr. 5.459/2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021 și a 

OME nr. 3.750/28.04.2021 privind instituirea unor măsuri pentru organizarea și desfășurarea examenului de certificare a 

calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani și completarea Metodologiei de 

organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional 

cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.435/2014. 

Examenul de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 

ani constă într-o probă practică.  

Proba practică reprezintă realizarea unui proiect care are ca scop evidenţierea unor activităţi specifice calificării, 

pe baza unităţilor de rezultate ale învăţării tehnice generale, a unităţilor de rezultate ale învăţării tehnice specializate, 

semnificative pentru demonstrarea, în situaţia de examen de certificare, a dobândirii calificării respective. 

Fiecare membru evaluator al comisiei/subcomisiei de examinare evaluează proiectele candidaţilor şi stabileşte un 

punctaj pentru fiecare indicator din fişa de evaluare.  

Punctajul final al fiecărui candidat se stabileşte ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor 

totale acordate de către cei doi membri evaluatori ai comisiei/subcomisiei de examinare şi se consemnează în fişa de 

evaluare. 

Rezultatele finale ale candidaţilor la examenul de certificare a calificării profesionale pot fi: «admis», cu precizarea 

calificativului obţinut pentru fiecare elev («Excelent», «Foarte bine», «Bine» sau «Satisfăcător»), «respins», 

«neprezentat».  

Un candidat se consideră «neprezentat» dacă nu a depus în format fizic la secretariatul unităţii de învăţământ. 
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Calendarul examenului de certificare 

Nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie 2021 

 

 

 
 

Înscrierea candidaților 12-16 iulie 2021 

Documente necesare pentru înscrierea candidaților 

 Cerere de înscriere 

 Copie act de identitate 

 Copie certificat de naștere 

Evaluarea proiectului 19 iulie 2021 

Afișarea rezultatelor finale 22 iulie 2021 

 

 

 

 

Depunerea proiectelor se va face la secretariatul Colegiului Tehnic ”Gheorghe Asachi” Iași. 

Termen depunere proiect: 16 iulie 2021 

Candidații care nu au depus proiectul sunt considerați ”NEPREZENTAȚI”, 


