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Aviz,
SECRETAR DE STAT,

IULIAADRIAN~;p,";:,9EA
PRECIZARI

la organizarea si desfasurarea examenelor de certificare/atestare a competentelor profesionale
ale absolventi/or din învatamântul preuniversitar

în anul scolar 2011-2012

În conformitate cu prevederile art. 1 si 2 din Ordinul M.E.C.T.S. nI'. 3753/09.02.201l privind
aprobarea unor masuri tranzitorii În sistemul national de Învatamânt, precizam urmatoarele:

1. În anul scolar 2011-2012, pentru sustinerea examenelor de certificare a calificarii profesionale a
absolventilor Învatamântului profesional si tehnic preuniversitar, se aplica prevederile Ordinului M.E.C.T. nr.
5172/29.08.2008 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenelor de certificare a
calificarii profesionale a absolventilor din învatamântul profesional si tehnic preuniversitar.

2. Fac exceptie de la prevederile punctului 1, absolventii ciclului inferior al liceului care au parcurs si
finalizat stagi ile de pregatire practica În anul scolar 2011-20 I2, care sustin examenul de certificare În
conformitate cu prevederile Ordinului M.E.C.T.S. Of. 5222/29.08.201] privind aprobarea Metodologiei de
organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventi]or ciclului inferior
al liceului care au urmat stagiile de pregatire practica.

3. În anul scolar 2011-20]2, pentru sustinerea examenelor de certificare a calificarii profesionale a
absolventi lor Învatamântului liceal, filiera vocationala, se aplica prevederile Ordinului M.E.C.I. nr.
4 J 15/11.05.2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului pentru certificarea

~!!lI?ftentelor profesionale În Învatamântul liceal, filiera vocationala.
4. Absolventii de Învatamânt liceal, de la clasele de matematica-infomlatica si matematica

informatica, intensiv informatica, din anul 2011-2012, sustin examenul de atestare a competentelor
profesionale În conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de atestare a
competentelor profesionale a absolventilor claselor de matematica-infonnatica si matematica-informatica,
intensiv informatica, aprobata prin Ordinul M.E.C.I. nr. 4843/27.08.2009;

5. Absolventii de Învatamânt liceal, de la clasele Cll studiu intensiv si bilingv al limbilor straine si cu
predare În limbile minoritatilor, precum si cei de la clasele cu profilul pedagogic, specializarea Învatatori
educatoare, din anul 20] [-2012, sustin examenul de atestare a competentelor profesionale În conformitate cu
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea atestatului aprobata prin Ordinul
M.E.C.I. nr. 4853 /31.08.2009.

6. Toate documentele mentionate anterior pot fi accesate pe site-ul web al Ministerului Educatiei,
Cercetarii, Tineretului si Sportului, la adresa www.edu.ro/Învatamânt preuniversitar.
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