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PRECIZĂRI 

referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare/atestare a competenţelor profesionale 

ale absolvenţilor din învăţământul preuniversitar 

în anul şcolar 2013-2014 
 

În conformitate cu prevederile art. 1 şi 2 din Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3753/09.02.2011 privind 

aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, precizăm următoarele: 

1. În anul şcolar 2013-2014, pentru susţinerea examenelor de certificare a calificării profesionale a 

absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar, se aplică prevederile Ordinului M.E.C.T. nr. 

5172/29.08.2008 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar.  

2. Fac excepţie de la prevederile punctului 1, absolvenţii ciclului inferior al liceului care au parcurs şi 

finalizat stagiile de pregătire practică în anul şcolar 2013-2014, care susţin examenul de certificare în 

conformitate cu prevederile Ordinului M.E.C.T.S. nr. 5222/29.08.2011 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior 

al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică. 

3. În anul şcolar 2013-2014, pentru susţinerea examenelor de certificare a calificărilor profesionale 

pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 2 ani, se aplică prevederile Ordinului M.E.N.        

nr. 4888/26.08.2013 privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a 

calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 2 ani. 

4. În anul şcolar 2013-2014, pentru susţinerea examenelor de certificare a calificării profesionale a 

absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, se aplică prevederile Ordinului M.E.C.I. nr. 

4115/11.05.2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru certificarea 

competenţelor profesionale în învăţământul liceal, filiera vocaţională.  

5. Absolvenţii de învăţământ liceal, de la clasele de matematică-informatică şi matematică-

informatică, intensiv informatică, din anul 2013-2014, susţin examenul de atestare a competenţelor 

profesionale în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a 

competenţelor profesionale a absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, 

intensiv informatică, aprobată prin Ordinul M.E.C.I. nr. 4843/27.08.2009. 

6. Absolvenţii de învăţământ liceal, de la clasele cu studiu intensiv şi bilingv al limbilor străine şi cu 

predare în limbile minorităţilor, precum şi cei de la clasele cu profilul pedagogic, specializarea învăţători-

educatoare, din anul 2013-2014, susţin examenul de atestare a competenţelor profesionale în conformitate cu 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului aprobată prin Ordinul 

M.E.C.I. nr. 4853 /31.08.2009. 
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7. Toate documentele menţionate anterior pot fi accesate pe site-ul web al Ministerului Educaţiei 

Naţionale, la adresa www.edu.ro /învăţământ preuniversitar. 
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