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EXTRAS 

 

ORDIN 5459/30.08.2020 

privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale a absolvenților din învăţământul profesional şi tehnic 

preuniversitar în anul şcolar 2020 – 2021 

 

Art. 4. Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării 

absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, 

sesiunea iunie 2021:  

- Înscrierea candidaţilor:      2 – 4 iunie 2021;  

- Desfăşurarea probelor de examen:      7 - 10 iunie 2021;  

- Afişarea rezultatelor finale:        11 iunie 2021.  

 

**Art. 8. Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării 

profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional - nivelul 3 de calificare, 

sesiunea iulie 2021:  

- Înscrierea candidaţilor:          12 – 16 iulie 2021;  

- Evaluarea proiectului:          19 - 21 iulie 2021;  

- Afişarea rezultatelor finale:           22 iulie 2021.  

** Calendar modificat prin OME 3770/05.05.2021 (art. 3) 

 

Art. 11 - 12. Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a 

calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - 

nivelul 4 de calificare și a învățământului profesional – nivelul 3 de calificare, 

sesiunea august 2021:  

- Înscrierea candidaţilor:          16 - 20 august 2021;  

- Desfăşurarea probelor de examen:          23 - 24 august 2021;  

- Afişarea rezultatelor finale:             25 august 2021.  

 

Art. 14. Absolvenţii din promoţiile anterioare, indiferent de forma de învăţământ 

absolvită, se pot prezenta pentru susţinerea examenelor de certificare a calificării 

profesionale în oricare din sesiunile prevăzute pentru anul în curs. 

 

NOTĂ:   

 Metodologia pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare a calificării 

profesionale a absolvenților din învăţământul liceal, filiera tehnologică în anul şcolar 2020 - 2021 

este aprobată prin OMEN 4434/29.08.2014, modificată și completată prin OME  3751/28.04.2021 

 Metodologia pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare a calificării 

profesionale a absolvenților din învăţământul profesional în anul şcolar 2020 - 2021 este aprobată 

prin OMEN 4435/29.08.2014, modificată și completată prin OME  3750/28.04.2021. 


