
 

 

 

CALENDARUL 

DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII 

 ABSOLVENȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL 

NIVEL 4 

 

La Examenul de certificare a calificării profesionale au dreptul să se 
înscrie absolvenţii învăţământului liceal, filiera tehnologică, din promoţia 
curentă  2021-2022  și din promoţiile anterioare. 
 
Documentele necesare pentru înscrierea candidaţilor  la Examenul 
de certificare a calificării profesionale: 
 

a) cerere de înscriere; 
b) certificat de naştere - 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 cunoştinţă şi că va 

respecta normele de protecţia muncii şi pe cele igienico - sanitare 
implicate de utilizarea corectă a echipamentelor, pe durata 
desfăşurării probelor de examen. 
 

 
Examenul de certificare a absolvenţilor învăţământului liceal, filiera 
tehnologică, nivel 4, constă într-o: 

- probă practică - realizarea unui proiect pe durata ultimului 
semestru de pregătire;  

- probă orală - prezentarea şi susţinerea proiectului. 
 
 

09 mai 2022       – Elevii depun la profesorii coordonatori – Proiectele de 

Certificare a calificărilor – nivel 4. 

 



 

 
13 mai 2022       – Profesorii îndrumători depun la Secretariatul Liceului 
Tehnologic Meserii și Servicii  Proiectele de Certificare a calificărilor – 
nivelul 4 elaborate de către elevii pe care i-au coordonat şi Fişa de 
evaluare a proiectului (primele 3 părţi) completată. 
 
SESIUNEA IUNIE 2022 
 
23 - 27 mai 2022 - Înscrierea candidaților. 
 
30 mai - 2 iunie 2022 - Desfășurarea probelor de examen. 
 
3 iunie 2022 - Afişarea rezultatelor finale. 

 

SESIUNEA AUGUST 2022 
 
16 - 19 august 2022 - Înscrierea candidaţilor. 

 

22 - 23 august 2022 - Desfăşurarea probelor de examen. 

 

24 august 2022 - Afişarea rezultatelor finale. 

 

 

În urma promovării examenului de certificare a 
calificării elevii primesc: 

 

- Certificat de calificare corespunzător nivelului stabilit de 

CNC; 
 

- Supliment descriptiv al certificatului  în format Europass. 
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