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Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.459/2020 privind 

aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a 

absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2020-2021 

M.Of.Nr.484 din 11 mai 2021                                   Sursa 

Act:Monitorul Oficial 
MINISTERUL EDUCATIEI 

  

  
ORDIN Nr. 3.770 

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii 
 nr. 5.459/2020 privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor 

 de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul 
 profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2020-2021 

  
  
   Avand in vedere: 

   – prevederile art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 

1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   – prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea 

ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protectia datelor); 

   – Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.125/2020 privind 

structura anului scolar 2020-2021, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

   – Referatul de aprobare pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei 

si cercetarii nr. 5.459/2020 privind aprobarea graficului de desfasurare a 

examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din 

invatamantul profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2020-2021, 
   in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 

369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, 
  

 

   ministrul educatiei emite prezentul ordin. 

 

 

   Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 

5.459/2020 privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de 

certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul 

profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2020-2021, publicat in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 833 din 10 septembrie 2020, se 

modifica dupa cum urmeaza: 

   1. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

   "Art. 5. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a 

calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal militar - 

maistri militari pentru fortele terestre, fortele aeriene, fortele navale, 
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comunicatii si informatica, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 

2021: 

  

- inscrierea candidatilor: 3-18 iunie 2021; 
- desfasurarea probei practice: 12-14 iulie 2021; 
- afisarea rezultatelor la proba practica: 14 iulie 2021; 
- desfasurarea probei scrise: 15-16 iulie 2021; 
- afisarea rezultatelor la proba scrisa: 16 iulie 2021; 
- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisa: 16 iulie 2021; 
- sustinerea proiectului: 19-21 iulie 2021; 
- afisarea rezultatelor finale: 22 iulie 2021." 
  
   2. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

   "Art. 7. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a 

calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal - nivelul 

5 de calificare, sesiunea iulie 2021: 

 

 
- inscrierea candidatilor: 12-16 iulie 2021; 
- echivalarea probei practice: 19 iulie 2021; 
- echivalarea probei scrise: 20 iulie 2021; 
- sustinerea si evaluarea proiectului: 21-22 iulie 2021; 
- afisarea rezultatelor finale: 23 iulie 2021." 

  
   3. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

   "Art. 8. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de 

certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului 

profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie 2021: 

- inscrierea candidatilor: 12-16 iulie 2021; 
- evaluarea proiectului: 19-21 iulie; 
- afisarea rezultatelor finale: 22 iulie 2021." 

  
   4. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

   "Art. 9. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare a 

calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal organizat 

la Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna a 

Ministerului Justitiei, calificarea profesionala agent de penitenciare - 

nivelul 5 de calificare, sesiunea august 2021: 

- inscrierea candidatilor: 4-6 august 2021; 
- desfasurarea probei practice:   
    • specialitate penitenciara: 9-13 august 2021; 
    • stiinte juridice si socioumane: 16-18 august 2021; 
- desfasurarea probei scrise: 19 august 2021; 
- afisarea rezultatelor si depunerea si solutionarea 

contestatiilor la proba scrisa: 24 august 2021; 

- sustinere si evaluarea proiectului: 25-27 august 2021; 
- afisarea rezultatelor finale: 30 august 2021." 

  
   5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

   "Art. 10. - Se aproba graficul de desfasurare a examenului de certificare 

a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal - 



nivelul 5 de calificare, calificarea profesionala «asistent medical 

generalist», sesiunea august 2021: 

- inscrierea candidatilor: 23-27 august 2021; 
- echivalarea probei practice, echivalarea probei scrise, 

sustinerea si evaluarea proiectului: 27-31 august 2021; 

- afisarea rezultatelor finale: 31 august 2021." 
  
   Art. II. - Directia generala invatamant preuniversitar, Centrul National 

de Politici si Evaluare in Educatie, Directia generala minoritati si relatia 

cu Parlamentul, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional 

si Tehnic, inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al 

Municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la 

indeplinire prevederile prezentului ordin. 

   Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I. 

p. Ministrul educatiei, 

Gigel Paraschiv, 

secretar de stat 
  

   Bucuresti, 5 mai 2021. 

   Nr. 3.770. 

   
 


