EXTRAS DIN
METODOLOGIA din 29 august 2014de organizare și desfășurare a
examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică

EMITENT

 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Actualizată cu ORDINUL nr. 3.751 din 28 aprilie 2021, publicat în Monitorul OficiaL nr. 479 din
10 mai 2021,

pentru anul școlar 2020-2021

Capitolul III Înscrierea candidaților

Articolul 15
(1) În vederea înscrierii la examenul de certificare, profesorii diriginți ai claselor terminale ale
ciclului superior al liceului tehnologic întocmesc tabele cu elevii din ultimul an de liceu, care
cuprind următoarele date: numele și prenumele elevilor, clasa, calificarea profesională în care s-au
pregătit, tema proiectului elaborat.
(3) Tabelele prevăzute la alin. (1) se depun, însoțite de cererile de înscriere la examenul de
certificare, în perioada prevăzută în graficul examenului de certificare, la secretariatul unității
de învățământ. Depunerea cererilor de înscriere se realizează on-line, la adresa de e-mail a unității de
învățământ. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii cererii de înscriere la adresa
de e-mail a unității de învățământ, aceasta va fi depusă, fizic, la secretariatul unității de învățământ.
Pe baza acestora, secretarul/secretarul-șef al unității de învățământ întocmește lista provizorie cu
elevii înscriși pentru susținerea examenului de certificare, pe domenii și calificări profesionale.
(7) După încheierea cursurilor anului școlar, secretarul/secretarul-șef al unității de învățământ
întocmește lista candidaților care trebuie eliminați din lista provizorie întrucât sunt corigenți,
repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați și o trimite la centrul de examen la care este
arondată unitatea de învățământ. Acești candidați nu vor participa la examenul de certificare.
Articolul 17
(1) Candidații care provin din seriile anterioare anului în care se susține examenul de certificare au
obligația de a se adresa unităților de învățământ absolvite în vederea depunerii cererii de elaborare a
proiectului, alegerii temei de proiect, precum și a stabilirii îndrumătorului și a graficului întâlnirilor de
monitorizare a proiectului.
(2) Unitățile de învățământ care au candidați din promoțiile anterioare care depun cereri de elaborare
a proiectului vor acorda asistență și îndrumare acestor candidați pentru pregătirea examenului.
(3) Candidații proveniți din serii anterioare, care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (1), depun
documentele de înscriere pentru examenul de certificare (copie certificat de naştere, copie certificat de
căsătorie, dacă este cazul, copie act de identitate, copie de pe foaia matricolă) cu cel puțin 3 zile
înainte de perioada prevăzută pentru înscriere din graficul examenului de certificare.
Candidații care au susținut anterior și nu au promovat examenul de certificare de cel puțin două ori
depun, odată cu documentele de înscriere, și chitanța de plată a taxei de examen, eliberată de unitatea
de învățământ la care candidatul va susține examen.

Capitolul IV Conținutul examenului de certificare
Articolul 19
Examenul de certificare a absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, constă într-o probă
practică - realizarea unui proiect pe durata ultimului semestru de pregătire.
Capitolul V Organizarea și desfășurarea examenului de certificare
Articolul 25
(4) Depunerea proiectului în vederea susținerii examenului de certificare, în format pdf, se
realizează on-line, la adresa de e-mail a unității de învățământ, urmând a fi arhivat în format
digital și păstrat 3 (trei) ani. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii
proiectului în format pdf la adresa de e-mail a unității de învățământ, acesta va fi depus, fizic, la
secretariatul unității de învățământ.
Articolul 26
(1) Pe baza listei temelor pentru proiect, pusă la dispoziție de către secretariatul unității de învățământ
care organizează examenul, comisia de examinare primește toate proiectele candidaților înscriși
pentru susținerea examenului, în format pdf sau fizic.
(4) Pentru fiecare candidat se completează Fișa de evaluare a proiectului de către fiecare evaluator din
comisia de examinare. Aprecierea se face prin acordarea unui punctaj, pentru fiecare indicator.
(5) Președintele comisiei de examinare mediază situațiile în care apar diferențe mai mari de 3 puncte
la unul sau la ambele criterii de evaluare din Fișa de evaluare. Hotărârea președintelui este definitivă.
(6) Pentru fiecare candidat, punctajul final se calculează de către comisia de examinare ca medie
aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor totale acordate de către cei 2 membri
evaluatori ai comisiei de examinare și se consemnează în Fișa de evaluare, iar apoi se stabilește
calificativul obținut, conform anexei nr. 2.
(7) Rezultatul final al candidatului este "admis" numai în situația în care punctajul final al acestuia
este de minimum 60 de puncte.
Capitolul VI Stabilirea și comunicarea rezultatelor
Articolul 29
(1) Pentru examenul de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică,
rezultatele finale pot fi: «admis», cu precizarea calificativului obținut pentru fiecare elev («Excelent»,
«Foarte bine», «Bine» sau «Satisfăcător»), «respins», «neprezentat».
(2) Candidații declarați "admiși" vor primi certificatul de calificare nivel 4, conform Cadrului
național al calificărilor, și suplimentul descriptiv al certificatului, în format Europass.
(3) Candidații care nu îndeplinesc condițiile menționate la art. 26 alin. (7) sunt declarați "respinși".
(4) Un candidat se consideră «neprezentat» dacă nu a depus proiectul.
Articolul 30
(1) După încheierea evaluării proiectelor și după completarea Fișei de evaluare a proiectului și a
catalogului de examen se comunică rezultatul final al examenului prin afișare on-line și la avizierul
școlii a listelor nominale finale.
(2) Listele nominale care se întocmesc pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de
certificare cuprind: numele și prenumele candidaților și rezultatul final, respectiv "admis?, cu
precizarea calificativului obținut pentru fiecare elev ("Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau
"Satisfăcător"), "respins", "neprezentat", "eliminat din examen", după caz.

Ordin privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii
profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar
2020-2021
Nr.5459/2020
Art. 4. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a
calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera tehnologica - nivelul 4
de calificare, sesiunea iunie 2021:
- inscrierea candidatilor:
2-4 iunie 2021;
- desfasurarea probelor de examen: 7-10 iunie 2021;
- afisarea rezultatelor finale:
11 iunie 2021.
Art. 12. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a
calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera tehnologica - nivelul 4
de calificare, sesiunea august 2021:
- inscrierea candidatilor:
16-20 august 2021;
- desfasurarea probelor de examen: 23-24 august 2021;
- afisarea rezultatelor finale:
25 august 2021.

