Organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a
calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera
tehnologică,nivel 4
Sesiunea 2017
Înscrierea candidaţilor
(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 și semnăturile elevilor.
(2) Vor fi incluse în tabelul de înscriere doar numele elevilor care au depus cerere de
elaborare a proiectului, au optat pentru una din temele propuse, au participat la minimum 5
întâlniri de monitorizare cu îndrumătorul de proiect și au finalizat elaborarea proiectului ales.
(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. 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.
(4) Înscrierea candidaților se realizează 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 - în 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) declaraţie pe răspunderea candidatului că a luat la cunoștință şi că va respecta
normele de protecţia muncii și pe cele igienico-sanitare implicate de utilizarea corectă a
echipamentelor, pe durata desfășurării probelor de examen.
Desfășurarea examenului
- Examenul de certificare a absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, constă
într-o probă practică - realizarea unui proiect pe durata ultimului semestru de pregătire - și o
probă orală - prezentarea și susţinerea proiectului.
(1) Proba practică constă în realizarea unui proiect care are ca scop evidenţierea activităţii
specifice, în funcţie de tema proiectului, a unităţilor de competenţe tehnice generale, a
unităţilor de competenţe tehnice specializate și a celor cheie, semnificative pentru
demonstrarea, în situaţia de examen de certificare, a dobândirii calificării respective. Prin
executarea de către candidat a proiectului cu durata de un semestru, pe parcursul perioadei
sale de formare, și prin susţinerea orală a proiectului în situaţia de examen sunt vizate
competenţe specifice calificării, conform standardului de pregătire profesională.
(2) Proiectul poate fi însoţit de o machetă, un produs, un film didactic, un portofoliu
ilustrativ etc., referitor la tema abordată.
(3) Proba orală, de susţinere a proiectului, este parte componentă a examenului de
certificare și are scopul demonstrării de către candidat, în situația de examen, cu ajutorul unor
competenţe-cheie, prevăzute în standardul de pregătire profesională (de exemplu,
comunicarea orală), într-un mod integrat, a conţinutului proiectului.

(4) În vederea asigurării desfășurării activităţilor de proiect și a tehnoredactării de către
fiecare candidat a părţii scrise a proiectului, conducerea centrului de examen și comisia
metodică de specialitate vor alcătui, de comun acord cu îndrumătorul de proiect, un grafic de
acces în laboratoarele de informatică sau laboratoarele/atelierele de specialitate din unitatea
de învăţământ.
(5) Partea scrisă a proiectului, însoţită de Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale,
având primele 3 părţi completate de îndrumătorul de proiect, se depune la secretariatul
centrului de examen cu o săptămână înainte de finalizarea cursurilor claselor terminale ale
liceului tehnologic și primeşte un număr de înregistrare. După susţinerea orală, proiectul,
împreună cu Fișa de evaluare a proiectului și a susţinerii orale, completată (părțile I-IV), se
arhivează de către centrul de examen, pentru o perioadă de 3 ani.
(6) Graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale, sesiunea
mai - iunie:
- Înscrierea candidaţilor: 22 mai - 26 mai 2017
- Desfăşurarea probelor de examen: 29 mai - 1 iunie 2017
- Afişarea rezultatelor finale: 2 iunie 2017
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