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                                                               Nr. 44.714/08.11.2007    

      SE APROBĂ 
SECRETAR DE STAT, 
  Zvetlana Preoteasa 
 
 

P R E C I Z Ă R I 
referitoare la organizarea şi desfăşurarea  

examenelor de absolvire/certificare a competenŃelor profesionale 
în anul şcolar 2007-2008 

 
1. i). AbsolvenŃii de liceu, filieră tehnologică - clasa a XII-a, învăŃământ de 

zi, din promoŃia 2008 sau din promoŃiile anterioare, vor susŃine examenul de 
certificare a competenŃelor profesionale conform prevederilor Ordinului M.E.C.T. 
nr. 1863/30.08.2007 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare 
a examenului de certificare pentru obŃinerea certificatului de calificare 
profesională de nivel 3. Examenul se va susŃine în perioada 16-20 iunie 2008 în 
conformitate cu art. 3 al Ordinului M.E.C.T. nr. 2354/08.10.2007 privind aprobarea 
graficului de desfăşurare a examenelor de absolvire/certificare a învăŃământului 
profesional, liceal - filieră tehnologică şi postliceal în anul şcolar 2007 – 2008. 

ii). AbsolvenŃii de liceu, filiera tehnologică - clasa a XIII-a, învăŃământ seral 
sau cu frecvenŃă redusă şi absolvenŃii de liceu, filieră vocaŃională, din promoŃia 
2008 sau din promoŃiile anterioare, vor susŃine examenul de certificare a 
competenŃelor profesionale conform prevederilor Ordinului comun nr. 4330/534 
din 2002 al M.Ed.C. şi M.M.S.S.F. privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale în 
învăŃământul liceal, filierele tehnologică şi vocaŃională. Examenul se va susŃine în 
perioada 1- 30 mai 2008 în conformitate cu art. 11 al Ordinului M.E.C.T. nr. 
2354/08.10.2007, privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de 
absolvire/certificare a învăŃământului profesional, liceal - filieră tehnologică şi 
postliceal în anul şcolar 2007 – 2008. 

iii). AbsolvenŃii de liceu ai claselor de matematică – informatică, ai claselor 
cu studiu intensiv şi bilingv al limbilor străine sau cu predare în limbile 
minorităŃilor, ai claselor cu profil pedagogic, specializarea învăŃători – 
educatoare, din promoŃia 2008 sau din promoŃiile anterioare, vor susŃine atestatul 
profesional/de competenŃă lingvistică/pentru predarea limbilor străine şi a religiei 
la clasele I-IV, în conformitate cu prevederile Ordinului M.Ed.C. nr. 
5149/13.12.2002, cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a examenului pentru obŃinerea: 

- atestatului profesional de către absolvenŃii claselor de matematică - 
informatică, intensiv informatică; 

- atestatului de competenŃă lingvistică pentru absolvenŃii claselor cu studiu 
intensiv şi bilingv al limbilor străine şi cu predare în limbile minorităŃilor; 
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- atestatului pentru predarea limbilor străine şi a religiei la clasele I-IV de 
către absolvenŃii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăŃători – 
educatoare. 

 
2. AbsolvenŃii învăŃământului profesional – şcoala de arte şi meserii, din 

promoŃia 2008 sau din promoŃiile anterioare, ai şcolii de ucenici din promoŃiile 
anterioare şi absolvenŃii programului „A doua şansă” promoŃia 2008 şi din 
promoŃiile anterioare, vor susŃine examenul de certificare a competenŃelor 
profesionale conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
examenului de certificare a competenŃelor profesionale pentru obŃinerea 
certificatului de calificare profesională nivel 1 şi nivel 2, aprobată prin Ordinul 
M.Ed.C nr. 5419/08.11.2005. Examenul se va susŃine în conformitate cu graficul 
prevăzut la art. 1 şi 9 ale Ordinului M.E.C.T. nr. 2354/08.10.2007, privind aprobarea 
graficului de desfăşurare a examenelor de absolvire/certificare a învăŃământului 
profesional, liceal filieră tehnologică şi postliceal în anul şcolar 2007 – 2008.  
 

3. AbsolvenŃii învăŃământului profesional – an de completare, din promoŃia 
2008 sau din promoŃiile anterioare şi absolvenŃii şcolii profesionale din promoŃiile 
anterioare, vor susŃine  examenul de certificare a competenŃelor profesionale 
conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de 
certificare a competenŃelor profesionale pentru obŃinerea certificatului de 
calificare profesională nivel 1 şi nivel 2, aprobată prin Ordinul M.Ed.C nr. 
5419/08.11.2005. Examenul se va susŃine  în conformitate cu graficul prevăzut la 
art. 2, 5 şi 10 ale Ordinului M.E.C.T. nr. 2354/08.10.2007, privind aprobarea 
graficului de desfăşurare a examenelor de absolvire/certificare a învăŃământului 
profesional, liceal filieră tehnologică şi postliceal în anul şcolar  2007 – 2008. 
 

4. AbsolvenŃii învăŃământului profesional special - şcoala profesională, din 
promoŃiile anterioare, vor susŃine examenul de certificare a competenŃelor 
profesionale conform graficului prevăzut la art. 4 al Ordinului M.E.C.T. nr. 
2354/08.10.2007, privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de 
absolvire/certificare a învăŃământului profesional, liceal filieră tehnologică şi 
postliceal în anul şcolar 2007 – 2008. Examenul de certificare a competenŃelor 
profesionale în unităŃile de învăŃământ care şcolarizează elevi cu deficienŃe de 
toate categoriile, se organizează şi se desfăşoară cu respectarea următoarelor 
precizări: 

a. Elevii cu deficienŃe, integraŃi, individual şi/sau în grup, în cadrul unităŃilor 
de învăŃământ de masă, elevii cu deficienŃe, şcolarizaŃi în clase speciale 
compacte şi care au utilizat curriculumul corespunzător învăŃământului 
profesional normal, în cadrul unităŃilor de învăŃământ de masă, vor susŃine 
examenul de certificare a competenŃelor profesionale în conformitate cu 
prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare 
a competenŃelor profesionale pentru obŃinerea certificatului de calificare 
profesională nivel 1 şi nivel 2, aprobată prin Ordinul M.Ed.C nr. 5419/08.11.2005.  

b. Elevii cu deficienŃe, şcolarizaŃi în cadrul unităŃilor de învăŃământ special, 
precum şi cei şcolarizaŃi prin clase speciale compacte în cadrul unităŃilor de 
învăŃământ de masă şi care utilizează curriculumul corespunzător şcolii speciale, 
vor susŃine examenul de absolvire în conformitate cu prevederile Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a şcolii profesionale 
aprobată prin Ordinul comun al Ministerului EducaŃiei NaŃionale (nr. 5157 din 
29.12.1999) şi al Ministerului Muncii şi ProtecŃiei Sociale (nr. 74 din 07.01.2000).  
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 c. AbsolvenŃii învăŃământului profesional special – şcoala de arte şi meserii 
din cadrul unităŃilor de învăŃământ care au utilizat curriculumul SAM – învăŃământ 
special, din promoŃia 2008, vor susŃine examenul de certificare a competenŃelor 
profesionale conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
examenelor de certificare a competenŃelor profesionale pentru obŃinerea 
certificatului de calificare profesională nivel 1, aprobată prin Ordinul M.Ed.C nr. 
5419/08.11.2005. Examenul se va susŃine în conformitate cu graficul prevăzut la 
art. 4 al Ordinului M.E.C.T. nr. 2354/08.10.2007, privind aprobarea graficului de 
desfăşurare a examenelor de absolvire/certificare a învăŃământului profesional, 
liceal filieră tehnologică şi postliceal în anul şcolar 2007 – 2008. 

 
5. AbsolvenŃii învăŃământului profesional special - şcoala  de ucenici, din 

promoŃia 2008 sau din promoŃiile anterioare, vor susŃine examenul de absolvire 
conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de 
absolvire a învăŃământului profesional şi postliceal, aprobată prin Ordinul comun 
nr. 3176/137 din 2002 al M.Ed.C. şi M.M.S.S.F. Examenul de absolvire se va 
susŃine în conformitate cu graficul prevăzut la art. 4 al Ordinului M.E.C.T. nr. 
2354/08.10.2007, privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de 
absolvire/certificare a învăŃământului profesional, liceal filieră tehnologică şi 
postliceal în anul şcolar 2007 – 2008. 

  
6. i). AbsolvenŃii învăŃământului postliceal – şcoală postliceală şi şcoală de 

maiştri, din promoŃia 2008 sau din promoŃiile anterioare, vor susŃine  examenul 
de absolvire în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a examenelor de absolvire a învăŃământului profesional şi postliceal, 
aprobată prin Ordinul comun nr. 3176/137 din 2002 al M.Ed.C. şi M.M.S.S.F. 

ii). Graficul examenelor este prevăzut la art. 6, 7, 8 ale Ordinului M.E.C.T. 
nr. 2354/08.10.2007, privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de 
absolvire/certificare a învăŃământului profesional, liceal filieră tehnologică şi 
postliceal în anul şcolar 2007 – 2008. 
 iii). Pentru toate calificările profesionale şcolarizate prin învăŃământ 
postliceal, calificări pentru care se aplică curriculum elaborat în conformitate cu 
prevederile Ordinului M.Ed.C. nr. 3974/27.04.2005 cu privire la aprobarea 
Manualului de scriere a unităŃilor de competenŃă elaborat în cadrul Programului 
Phare 2001, de modernizare a învăŃământului profesional şi tehnic, la elaborarea 
proiectului, probă a examenului de absolvire, îndrumătorii de proiect vor 
completa Fişa de evaluare a proiectului (anexă ataşată). 
 
 

                                 DIRECTOR GENERAL, 
    Liliana Preoteasa 

       DIRECTOR,                                    DIRECTOR, 
Megdonia Păunescu                                                                     Gabriela GuŃu 

 
Inspector general, Inspector general, Inspector general, 
Dragoş Cosma Mihaela-Tania Sandu RomiŃa łiglea Lupaşcu 

 
 

  

Inspector general, Inspector general, Inspector general, 
Nuşa Dumitriu-Lupan Manuela-Delia Anghel Mircea Vlad 

 


