
                                   Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului 

de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului 

postliceal   

 

Extras din ORDIN Nr. 5005 / 2 decembrie 2014  actualizat cu OMEN nr 3779/10 

mai 2021 

 

modificat ṣi completat prin  ORDIN nr. 5459 din 31 august 2020  şi din Art. 7.12. 

din Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare a Ṣcolii Postliceale Sanitare 

„Vasile Alecsandri” 

Metodologia cuprinde normele de organizare și desfășurare a examenului de 

certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal. 

La examenul de certificare au dreptul să se înscrie absolvenții care au finalizat 

studiile în anul în care se susține examenul de certificare, precum și absolvenții din 

promoțiile anterioare. 

Înscrierea candidaților care au finalizat cursurile învățământului postliceal 

particular sau ale învățământului postliceal de stat finanțat de solicitanți, persoane 

fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învățământ care a asigurat 

școlarizarea, este condiționată de achitarea unei taxe. 

Taxa de examen se stabilește la nivelul centrului de examen, de fiecare unitate de 

învățământ care organizează examenul de certificare. La stabilirea cuantumului 

taxei se iau în considerare toate cheltuielile de examen per candidat. 

Graficul examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților 

învățământului postliceal se aprobă, în fiecare an școlar, prin ordin al ministrului 

educației naționale. 

 

Prin OMEC Nr. 3770 din 5 MAI  2021 se aprobă graficul de desfăşurare a 

examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului 

postliceal. 

 

Astfel, pentru absolvenţii calificărilor profesionale AMF, sesiunea iulie, 

graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale este: 

 

-     Înscrierea candidaţilor: 12 – 16 iulie 2021; 

-     Echivalarea probei practice: 19  iulie 2021; 

-     Echivalarea probei scrise: 20 iulie 2021; 

-     Susţinerea  și evaluarea proiectului: 21 iulie 2021; 

-     Afişarea rezultatelor finale: 23 iulie 2021. 

 



Pentru absolventii AMG, graficul de desfăşurare a examenului de certificare a 

calificării profesionale sesiunea august, este: 

 

-   Înscrierea candidaţilor: 23 – 27 august 2021; 

-  Echivalarea probei practice: 27 august 2021; 

-     Echivalarea probei scrise: 27 august  2021; 

-     Susţinerea  și evaluarea proiectului: 30-31 august 2021; 

-     Afişarea rezultatelor finale: 31 august 2021 

 

În urma susținerii și promovării examenului de certificare absolvenții primesc 

certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului 

în format Europass. 

 

Ȋnscrierea candidaților 

 

Art. 17. (1) În vederea înscrierii la examenul de certificare a calificării 

profesionale, profesorii diriginți ai claselor terminale întocmesc tabele cu elevii, 

care cuprind următoarele date: - numele și prenumele elevilor; 

-   anul de studiu si clasa; 

-   calificarea profesională în care s-au pregătit; 

-    semnăturile elevilor; 

-    semnătura diriginte. 

 

5) Înscrierea candidaților se face pe baza tabelelor întocmite în conformitate cu 

prevederile alin. (1) și a următoarelor documente: 

 

a) cerere de înscriere; 

b) certificat de naștere - în copie, certificată ca fiind conformă cu originalul; 

c) certificat de căsătorie, copie certificată ca fiind conformă cu originalul (dacă este 

cazul); 

d) actul de identitate (pentru conformitate) - în copie, certificată ca fiind conformă 

cu originalul; 

e) foaie matricolă, în original, eliberată de unitatea de învățământ absolvită, și o 

copie a acesteia, certificată ca fiind conformă cu originalul, care se păstrează la 

dosarul de înscriere, în arhiva unității/instituției de învățământ; 

f) declarație pe răspunderea candidatului că a luat la cunoștință și că va respecta 

normele de protecția muncii și pe cele igienico-sanitare implicate de utilizarea 

corectă a echipamentelor, a sculelor, a dispozitivelor și verificatoarelor, a 

posturilor de lucru, a instrumentelor, a substanțelor etc. pe durata desfășurării 



probelor de examen, că va respecta cerințele particulare ale locului în care se vor 

desfășura probele de examen, afișate sau prezentate de persoanele autorizate; 

g) chitanța de plată a taxei de examen, eliberată de unitatea/instituția de învățământ 

la care candidatul va susține probele de examen, după caz. 

 

Conținutul examenului de certificare 

 

Art. 22. Examenul de certificare a absolvenților învățământului postliceal constă 

în: 

- probă practică, 

- probă scrisă 

- realizarea și susținerea unui proiect. 

 

Art. 23 / Proba practică se echivalează realizând :  

 

a) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de trei 

ani: 

 

Media 

modulelor 

anul I (MpI) 

Media 

modulelor 

anul II (MpII) 

Media 

modulelor 

anul III (MpIII) 

Medie proba 

practică 

(Mpp) 

Rezultatul probei 

practice 

(admis/respins) 

     

 

    
              

 
, unde: 

Mpp – Media aritmetică a probei practice; 

MpI, MpII, MpIII – Media aritmetică a modulelor care conţin instruire practică, 

pregătire practică sau învăţământ clinic din anii I, II și III; 

n = 3 (durata de școlarizare). 

Art. 24/ Proba scrisă se echivalează realizând  
a) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de trei 

ani: 

 

Media 

modulelor 

anul I (MtI) 

Media 

modulelor 

anul II (MtII) 

Media 

modulelor 

anul III (MtIII) 

Medie proba 

scrisă(Mps) 

Rezultatul probei 

scrise 

(admis/respins) 

     



 

    
              

 
, unde: 

Mps – Media aritmetică a probei scrise; 

MtI, MtII, MtIII – Media aritmetică a tuturor a modulelor din anii I, II și III; 

n = 3 (durata de școlarizare). 

Art 25/ Realizarea, susţinerea  și evaluarea proiectului 

 

Art. 25 .(1) Prin realizarea de către candidat a unui proiect pe durata ultimului an 

de studiu și susținerea lui în condiții de examen sunt vizate competențe specifice 

calificării, conform standardului de pregătire profesională. 

 

Art. 26.(3) Redactarea părții scrise a proiectului implică tehnoredactarea 

conținutului cu respectarea următoarei structuri: 

(a) Pagina de titlu cu: datele de identificare ale unității de învățământ, ale 

candidatului, ale îndrumătorului de proiect; anul de absolvire, calificarea 

profesională, conform Registrului naţional al calificărilor sau Nomenclatorului 

calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul 

preuniversitar în vigoare; 

(b)        Cuprinsul; 

(c)      Argumentul care sintetizează aspectele teoretice și pe cele practice pe care le 

abordează, în relație directă cu utilitatea pentru calificarea profesionala respectivă; 

(d)   Conținutul propriu-zis, structurat astfel încât să pună în valoare scopul și 

obiectivele proiectului, problemele practice soluționate, perspectiva personală a 

candidatului în abordarea temei, precum și utilitatea practic-aplicativă a soluțiilor 

găsite de către candidat; 

(e)      Bibliografia; 

 (f)   Anexele: desene, schițe, fotografii ale produselor, rezultatele determinărilor 

de laborator, descrierea experimentelor, fişele de observație, prezentarea și analiza 

unor secvențe din procesul tehnologic, rezultatele măsurătorilor, prelucrări de date, 

statistici, elemente de proiectare, documentația tehnică întocmită etc. 

 

Art. 27. (1) Proiectul se susţine în faţa comisiei de examen care evaluează global 

competenţele dovedite şi consemnate privind: planificarea, organizarea şi progresul 

activităţilor pentru realizarea proiectului (I), calitatea activităţilor desfăşurarte (II) , 

calitatea proiectului (III) şi calitatea susţinerii orale a proiectului (IV) 

Membrii examinatori completează : 



 

FIȘA DE EVALUARE A PROIECTULUI ȘI A SUSȚINERII ORALE 

                                           

Numele și prenumele candidatului: 

.................................................................................................           

Centrul de examen: 

.......................................................................................................................... 

Unitatea/instituția de învățământ absolvită: 

..................................................................................... 

Calificarea profesională: 

.................................................................................................................. 

Competențe vizate a fi atinse (conform SPP): 

1. ........................ 

2. ........................ 

3. ............................ 

 

Tema 

proiectului:...................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

  

Numele, prenumele și specializarea îndrumătorului de proiect: 

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Nr

. 

crt

. 

A. Criterii de 

evaluare
1
 a 

proiectului realizat 

de candidat 

Indicatori de realizare
2
  

Punctaj 

maxim pe 

indicator 

Punctaj acordat 

Evaluato

r 1 

Evaluato

r 2 

1 Planificarea 

elaborării 

proiectului (20 p) 

Indicator 1  .. p   

Indicator 2 .. p   

....... .. p   

                                                           
1 Criteriile de evaluare sunt enunţuri asociate competențelor/rezultatelor învăţării care specifică cu mai multă exactitate 
rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenţei. Fiecărui 
criteriu i se alocă un punctaj maxim. 
2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiţi în relaţie cu competențele/rezultatele învăţării. Fiecărui 
indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului. 



2. Realizarea părții 

scrise a proiectului 

(50 p) 

Indicator 1  .. p   

Indicator 2 .. p   

.... .. p   

TOTAL MAXIM REALIZARE PROIECT
3
 70 p   

Nr

. 

crt

. 

B. Criterii de 

apreciere a 

performanței 

candidatului la 

proba orală de 

susținere a 

proiectului 

Indicatori de realizare 

Punctaj 

maxim pe 

indicator 

Punctaj acordat 

Evaluato

r 1 

Evaluato

r 2 

1. Prezentarea și 

promovarea 

proiectului 

 (30 p) 

Indicator 1  .. p   

Indicator 2 .. p   

....... .. p   

TOTAL MAXIM SUSȚINERE PROIECT
4
 30 p   

PUNCTAJ TOTAL
5 

100 p   

PUNCTAJ  FINAL
6 

 

 Întrebările Comisiei
7
 

ÎNTREBARE Observații referitoare la răspunsurile la 

întrebări ale candidatului 

 

 

 

 

                                                           
3 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total obținut de candidat pentru toate criteriile 
4 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total obținut de candidat pentru toate criteriile 
5 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total acordat pentru candidat  
6 Se calculează punctajul final ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre cei doi evaluatori 
7 Se completează de un membru al comisiei de examinare. Răspunsurile la întrebări vor fi luate în considerare la 
acordarea punctajului la proba orală 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării probei de 

realizare a proiectului și a a susținerii orale: 

 

Admis 

 

 Cu 

punctajul 

final 

100p – 95p 94,99p – 

85p 

84,99p – 

75p 

74,99p – 60p 

     

 Cu 

calificativul 
Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător 

      

       

Respins  Cu    

punctajul 

final 

    

 

 

Dispoziții finale 

 

Art. 56. Colectarea unor fonduri materiale sau bănești de la candidați, de la părinții 

sau rudele acestora este cu desăvârşire interzisă. Încălcarea acestei dispoziții atrage 

sancționarea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. 


