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Nota nr. 5/08.01.2018 

Ciitre, 

Unitatile cu inviitiimant liceal 

Ref: Atestate/certificate profesionale, invatamant vocational, matematicii-informaticii, 

matematicii-informaticii intensiv informaticii, bilingv limbi striiine/profil pedagogic 

I. ORDIN nr. 4.433 din 29 august 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare ~i 

desfii~urare a examenului de certificare a calificiirii absolventilor invatamantului liceal, 

filiera vocationalii. 

• Directorii unitiitilor de inviitlimant care organizeaza examen de certificare elaboreazii 

lista specializarilor pentru care se sustine examen ~i transmit situatia CJEC/CMBEC, 

panii la data de 1 martie a anului ~colar in care se sustine examenul. 

• Inainteazii propunerea comisiei de examinare din unitatea de invatamant, la 

propunerea consiliului de administratie al ~colii, cu avizul inspectorului de 

specialitate. Termen 15.04.2018 

• Inainteazii CJEC/CMBEC un raport cu privire la modul de organizare ~i desra~urare a 

examenului de certificare, in termen de 3 zile de la afi~area rezultatelor. 

• Unitatea de invatamant centru de examen are obligatia de a piistra dosarul comisiei de 

examinare timp de 3 ani. 

• In cazul examenului de certificare pentru invatamantul teologic, decizia de constituire 

se emite dupii obtinerea avizului din partea cultului respectiv. 

• Nu pot avea calitatea de membru cu drept de notare intr-o comisie de examinare 

cadrele didactice care au, printre candidati, so1fsotie, copil sau alte rude de panii la 

gradul al IV-lea. Toti membrii comisiilor de examinare au obligatia de a da declaratii 

scrise in acest sens. 

• Lista provizorie cu elevii inscri~i pentru sustinerea examenului de certificare, 

certificatii prin senmiitura directorului ~i ~tampila institutiei, se depune la secretariatul 

unitatii de invatamant stabilite de CJEC/CMBEC drept centru de examen. 
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• Dupa incheierea cursurilor anului ~colar, secretarul/secretarul-~ef al unitatii de 

invatamiint intocme~te lista candidatilor care trebuie eliminati din lista provizorie 

intrucat sunt corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati. 

• Temele proiectelor/lucriirilor de specialitate ~i criteriile de evaluare sunt stabilite la 

nivelul unitatii de lnvatiimiint de comisia metodica de specialitate, care, acolo unde 

este necesar, poate consulta reprezentanti ai partenerilor sociali interesati. 

• Tematica probelor examenului de certificare se regase~te ~i la avizierul unitatii de 

invatiimiint incepiind cu data de 1 noiembrie a anului ~colar In care se sustine 

examenul. 

• Probele de examen vor fi planificate In prirna saptamiina, dupa lncheierea cursurilor 

claselor terminale din lnva\iim\ntul liceal in anul respectiv. 

• Modul de orgauizare ~i desfii~urare a probelor din cadrul examenului de certificare 

este stabilit de fiecare comisie de examinare In parte, In functie de specializare ~i de 

conditiile concrete din unitatea de lnvatiimiint, ~i este comunicat candidatilor prin 

afi~are. 

• La liceele sportive, proba practica se desfii~oara simultan In toate unitatile ~colare din 

judet. 

II. 0 RD IN nr. 4853 din 31 august 2009 privind aprobarea metodologiei de organizare 

§i desfii§urare a examenului pentru obtinerea atestatului de competenta lingvistica 

pentru absolvenpi claselor cu studiu intensiv §i biliugv al unei limbi straine §i pentru 

absolventii claselor cu predare in limbile minoritatilor, precum §i a atestatului pentru 

predarea unei limbi straine la clasele I - IV de catre absolventii claselor cu profil 

pedagogic, specializarea invatatori - educatoare 

• Stabilirea subiectelor proiectelor pentru clasele cu studiul intensiv ~i bilingv al 

limbilor straine ~i pentru clasele cu predare In limbile minorita\ilor, se face la nivelul 

unita\ii de lnva\iimiint, piina la data de 15 ianuarie. 

• Elevii aleg, piina la sfiir~itul semestrul lntiii, subiectele lucriirilor ( dintre cele propuse 

de catedra de specialitate) ~i elaboreaza I pregatesc lucrarile sub indrumarea 

profesorilor care predau la clasa. 
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• Propunerile consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamilnt de constituire a 

cornisiilor de examinare de la nivelul acestora, se inainteaza inspectorului §Colar 

general pentru emiterea deciziilor de numire. Termen 15.04.2018 

• Comisia de examen din fiecare unitate §Colara va elabora graficul propriu de 

desra§urare a examenului de atestat. Acest examen se va des~ura in perioada I - 30 

mai. 

• Perioada pentru inscrierea candidatilor §i depunerea proiectelor (cu I 0 zile inainte de 

data desra§urarii examenului). 

• Stabilirea testelor la limba straina pentru clasele cu profil pedagogic, specializarea 

invatatori - educatoare, se face la nivelul unitatii §Co!are, conform programei §Co!are 

in vigoare, in perioada 1 - 10 mai. 

• Raportul privind rezultatele examenului pentru obtinerea atestatului profesional de 

catre absolventii claselor cu studiu intensiv §i bilingv al limbilor straine §i cu predare 

in limbile minoritatilor §i a atestatului pentru predarea limbilor striiine la clasele I -

IV, de catre absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea invatatori 

educatoare, se va realiza in termen de 3 zile de la afi~area rezultatelor. 

ill. 0 R D I N nr. 4843 din 27 august 2009 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare §i desfii§urare a examenului de atestare a competenfelor profesionale a 

absolventilor claselor de matematica-informatica §i matematica-informatica, intensiv 

informaticii 

• Catedra de specialitate din fiecare liceu a elaborat §i afi§at, pilna la sfar§itul lunii 

decembrie a anului §Colar in curs, listele cu teme pentru proiect(produs soft). 

• Stabilirea subiectelor pentru proba practica se face la nivelul jude(ului/municipiului 

Bucure§ti, in consiliul consultativ al disciplinei §i sunt avizate de inspectorul de 

specialitate. Subiectele se transmit catre licee pilna la 15 ianuarie. 

• Stabilirea temelor pentru realizarea produsului soft §i alegerea acestora de catre 

candidati, sub sernnatura, se face la nivelul unitatii de invatamilnt, pilna la data de 15 

ianuarie. 

• Propunerile consiliilor de adrninistratie ale unitatilor de invatamilnt de 

constituire a cornisiilor de exarninare de la nivelul acestora, se inainteaza inspectorului 

§Colar general pentru emiterea deciziilor de numire. Termen 15.04.2018 
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• Elevii elaboreazil/pregatesc lucrarile sub indrumarea profesorilor care predau la clasa. 

Acestea vor fi depuse la secretariatul unitatii de inva\1\mant ~i lnregistrate pana la data 

de 1 mai. 

• Examenul se desfii~oara in perioada 1 - 30 mai. Comisia de examen din fiecare unitate 

~colara va elabora graficul propriu de desfii~urare a examenului de atestare a 

competen\elor profesionale. 

• Perioada pentru inscrierea candida\ilor ~i depunerea proiectelor (cu 10 zile inainte 

de data desfii~urarii examenului) 

• Raportul privind rezultatele examenului de atestare a competentelor profesionale a 

absolvenfilor claselor de matematica-informatica ~i matematica-informatica, intensiv 

informatica, se va realiza termen 3 zile de la afi~area rezultatelor. 

NOTA: Directorii unitatilor de invatamant care au absolventi ai invatamantului liceal, 

filiera vocationala, iau masuri pentru informarea candidatilor ~i a parintilor acestora 

asupra prevederilor prezentelor metodologii. 
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Inspector ~colar, 

Prof. Oprica Puiu ---


