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EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE 

(ABSOLVIRE) 

NIVEL 5, SESIUNEA IULIE 2021 

 

 În anul școlar 2020-2021 examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal cu durata 

de 2 ani, se desfășoară în baza OME nr.3770/05.05.2021 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020—2021și a OME nr. 

3.779/10.05.2021 pentru instituirea unor măsuri privind organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale 

a absolvenților învățământului postliceal și modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a 

calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului 

delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014. 

 

Examenul de certificare a absolvenților învățământului postliceal constă în realizarea și susținerea unui proiect. 

Proba practică și proba scrisă se echivalează 

 

1) proba practică a examenului de certificare a calificării profesionale se echivalează prin calculul mediei aritmetice a mediilor 

modulelor care conțin instruire practică și pregătire practică din planurile de învățământ pentru anii I și II după formula: 

Mpp = (MpI + MpII) /n  

Mpp - media probei practice;  

MpI, MpII - media aritmetică a modulelor care conţin instruire practică, pregătire 

practică din anii I şi II;  

n = 2 (durata de şcolarizare). 

Candidatul este declarant ”ADMIS” la proba practică dacă media calculată în baza formulei este minim 6 (șase). 

2) proba scrisă a examenului de certificare a calificării profesionale se echivalează prin calculul mediei aritmetice a mediilor tuturor 

modulelor din planurile de învățământ pentru anii I și II după formula: 

Mps = (MtI + MtII) /n  

Mps - media probei scrise;  

MtI, MtII - media aritmetică tuturor modulelor din anii I și II;  

n = 2 (durata de şcolarizare). 

Candidatul este declarant ”ADMIS” la proba scrisă dacă media calculată în baza formulei este minim 5 (cinci). 

3) susținerea proiectului în cadrul examenului de certificare a calificării profesionale se face on-line SAU  la Colegiul Tehnic 

”Gheorghe Asachi” Iași în situația în care elevul nu deține calculator, laptop, tabletă, telefon și/sau nu au conexiune la internet cu  

respectarea strictă a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii și combatere a efectelor pandemiei SARS-CoV-2. 

Candidații vor intra în sala de examen în ordinea afișată, respectând ora prevăzută din programarea orară a comisiei. 

Candidatul este declarant ”ADMIS” la finalul evaluării proiectului și a susținerii orale a acestuia  

(conform Anexei 3 la OME 3.779/10.05.2021) dacă obține minim 60 puncte. 

Media generală la examenul de certificare pentru candidații din învățământul postliceal este media aritmetică, cu două zecimale, fără 

rotunjire a notelor obținute la proba practică, proba scrisă și susținerea proiectului.  

Nu se calculează media general pentru candidații care nu au promovat una sau mai multe probe de examen. 

Sunt declarați ”ADMIS” candidații care au obținut cel puțin media generală 6 (șase). 
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Calendarul examenului de certificare 

Nivelul 5 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 

Echivalarea probei practice 19 iulie 2021 

Echivalarea probei scrise 20 iulie 2021 

Susținerea și evaluarea proiectului 21 iulie 2021 

Afișarea rezultatelor finale 23 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”, 


