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Aprobat 
prin ordinul Ministrului educației 

 nr. 516 din 31 mai 2016 

 

INSTRUCȚIUNEA 

de organizare și desfășurare a examenului de calificare,  

în învățămîntul profesional tehnic secundar 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Instrucțiunea  de organizare și desfășurare a examenului de calificare în  învățămîntul 

profesional tehnic secundar (în continuare – Instrucțiune) este elaborată în temeiul art. 62 (7), art.66 (5) 

al Codului Educației nr.152/2014 și OME nr. 98 din 15 februarie 2016.  

2. Instrucțiunea stabilește regulile de organizare și desfășurare a examenului de calificare și 

certificare a competențelor profesionale în învățămîntul profesional tehnic secundar. 

3. Examenul de calificare are drept scop confirmarea deținerii de către candidat  a competențelor 

profesionale pentru calificarea respectivă. 

4. Examenul de calificare este organizat în două etape: I - proba scrisă (test scris); II - proba 

practică (sarcină practică). 

5. La  examenul de calificare sînt admişi candidații care au realizat integral programul de formare 

profesională la meseria/profesia respectivă şi au situaţia academică încheiată.  

6. Candidații se admit la examenul de calificare prin ordinul directorului instituției de învățămînt, în 

temeiul deciziei Consiliului profesoral. 

7. Orarul examenelor de calificare, aprobat  prin ordinul ministrului educației/de resort  se aduce la 

cunoştinţa elevilor, profesorilor, cu cel puţin 10 zile pînă la data primului examen. 

8. Neprezentarea la examenul de calificare este calificată drept nesusţinerea acestuia. Obţinerea unei note 

mai mici decît „5” este calificată drept nepromovare a examenului de calificare. 

9. Candidaților  care nu au promovat examenul de calificare li se eliberează, la cerere, adeverința 

ce atestă finalizarea studiilor și foaia matricolă. 

 

II. COORDONAREA METODOLOGICĂ A EXAMENULUI DE CALIFICARE 

 

10. Procesul de organizare și desfășurare a examenului de calificare este coordonat, la nivel 

național, de Ministerul Educației.  

11. Acțiunile Ministerului Educației: 

a) monitorizează procesul de organizare și desfășurare a examenelor de calificare în 

instituțiile de învățămînt profesional tehnic ; 

b) aprobă  componența nominală a grupurilor de lucru, abilitate cu responsabilitatea de a 

elabora subiectele de examen;  

c) desemnează coordonatorul responsabil pentru securitatea informațională a testului și a 

baremului de corectare; 

d) decide/formează, la necesitate, eșantioanele de elevi antrenate în desfășurarea 

testărilor/simulărilor la fiecare meserie de examen, precum și modalitatea de organizare 

și desfășurare a acestora; 

e) aprobă, cu o lună pînă la data probei scrise, Comisiile de evaluare și calificare pentru 

fiecare meserie, la propunerea  instituțiilor de învățămînt; aprobă constituirea comisiilor 

de evaluare a lucrărilor contestate la fiecare meserie de examen. 

12. Directorul instituției  de învățămînt este responsabil de organizarea și desfășurarea examenului 

de calificare. 

13. Atribuțiile directorului instituției de învățămînt sînt următoarele: 

a) asigură organizarea și desfășurarea examenului de calificare conform prezentei 

instrucțiuni; 

b) aduce, contra semnătură, la cunoștința cadrelor didactice, candidaților  prevederile 

prezentei instrucțiuni;  
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c) planifică, în proiectul Planului de finanțare, surse financiare pentru realizarea 

examenelor de calificare; 

d) asigură procurarea  materialelor consumabile, rechizitelor de birou  necesare pentru 

desfășurarea probelor de examen; 

e) verifică și semnează listele candidaților pentru susținerea examenului de calificare 

(Anexa1 la prezenta Instrucțiune), aplicînd ștampila instituției; 

f) desemnează prin ordin scris asistenții din rîndul cadrelor didactice de la disciplinele de 

cultură generală; 

g) instruiește profesorii desemnați în calitate de asistenți și asigură prezența acestora în 

ziua probei de examen;  

h) asigură suport pentru transportarea în condiții de securitate a probelor scrise, proceselor 

verbale, borderourilor de notare; 

i) asigură pregătirea încăperilor pentru realizarea probelor de examen  (aranjarea meselor 

și scaunelor, aerisirea încăperilor, amplasarea utilajului); 

j) inspectează spațiile pentru desfășurarea probei practice privind normele de securitate și 

sănătate în muncă; 

k) verifică activitatea tuturor persoanelor care au sarcini privind organizarea și 

desfășurarea examenului de calificare; 

l) ia măsuri pentru ca, în spațiile în care se desfășoară probele de examen, să nu intre 

persoane străine, neautorizate de Ministerul Educației; 

m) preîntîmpină, sub orice pretext, formă, modalitate, acumulările de bani pentru 

organizarea și desfășurarea examenului de calificare; 

 

III. COMISIILE DE EVALUARE ȘI  CALIFICARE 

 

Secțiunea 1: Constituirea Comisiilor de evaluare și  calificare 

14. Comisia de evaluare și calificare  are următoarea componență: 

a) Președinte: reprezentantul agentului economic, din domeniul calificărilor /profesionale  

certificare; 

b) Vicepreședinte: directorul/directorul adjunct pentru instruire și producție al instituției 

de învățămînt, șeful secției, în cazul în care examenele se desfășoară, în mod 

concomitent, la cîteva meserii/profesii;  

c) Monitor de calitate:  persoană externă instituției de învățămînt, care deține abilitați și 

experiență în monitorizarea asigurării calității examenelor, desemnat de Ministerul 

Educației ;  

d) 3 membri examinatori: 

- maistru-instructor/maistru instruire în producție/reprezentantul agentului economic  

care a îndrumat candidatul la stagiul de practică în producție,  

- un evaluator extern, reprezentant al unei întreprinderi cu care instituția de învățămînt 

are încheiate contracte privind desfășurarea stagiilor de  practică,  

- un maistru instructor/profesor din instituția de învățămînt. 

e) Secretar: unul din membrii comisiei de evaluare și calificare/ cadru didactic din 

respectiva instituție de învățămînt. 

15. Comisia de verificare a lucrărilor scrise, se aprobă prin ordinul ministrului educației și are 

următoarea componență: 

a) Președintele comisiei de verificare: director adjunct pentru instruire și producție al unei 

instituții de învățămînt/cadru didactic în meseria de referință/expert în elaborarea 

documentelor curriculare; 

b) 2 membri evaluatori: cadre didactice  la meseria/profesia de referință din 

instutuțiile de învățămînt profesional tehnic . 

16. Comisia de contestare se aprobă prin ordinul ministrului educației și are următoarea 

componență: 
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a) Președinte: director adjunct pentru instruire și producție al unei instituții de 

învățămînt/cadru didactic în meseria de referință/expert în elaborarea documentelor 

curriculare; 

b) 2 membri evaluatori: profesori la meseria/profesia de referință din instituțiile de 

învățămînt profesional tehnic. 

 

Secțiunea 2: Atribuțiile Comisiei de evaluare și calificare 
17.  Atribuțiile Președintelui Comisiei de evaluare și calificare: 

a) este responsabil de desfășurarea examenului de calificare și certificare (a probei scrise și 

probei teoretice);  

b) repartizează asistenții în săli, prin tragerea la sorți, în ziua probei scrise, cu o oră înainte 

de începerea examenului;  

c) predă, contra semnătură, asistenților , testul probei scrise; 

d) monitorizează procesul de desfășurare a probelor de examen;  

e) preia, sub semnătură, de la asistenți lucrările, verificînd integritatea acestora;  

f) predă, sub semnătura/în plic sigilat, lucrările probei scrise, monitorului de calitate;  

g) consemnează în proces verbal procedura de primire-predare a lucrările probei scrise; 

h) anunță rezultatele examenului de calificare;  

i) oferă detalii cu privire la punctajul acordat (dacă este cazul); 

j) predă administrației instituției de învățămînt procesele verbale și celelalte documente 

întocmite pe durata organizării și desfășurării examenului de calificare.  

  

18. Atribuțiile Vicepreședintelui Comisiei de evaluare și calificare: 

a) este responsabil de organizarea examenului de calificare (a probei scrise și probei 

teoretice);  

b) verifică respectarea întocmirii și afișării listelor candidaților la examenul de calificare;  

c) pregătește documentația necesară (din anexe la prezenta Instrucțiune) pentru membrii 

Comisiei de evaluare  și calificare; 

d) desfășoară ședința de instruire a asistenților;  

e) explică candidaților regulile și procedura ce urmează a fi respectate în timpul realizării 

probei  scrise și probei practice;  

f) repartizează candidații în ordine alfabetică, în săli, ateliere, pentru susținerea probelor 

de examen; 

g) monitorizează procesul de desfășurare  a probei scrise și practice;  

h) codifică lucrările scrise ale candidaților, recepționate de la asistenți și le transmite 

monitorului de calitate; 

i) afișează rezultatele probei scrise pentru examenul de calificare; 

j) primește și înregistrează cererile de contestare  la probele scrise pe care le transmite 

Comisiei de evaluare a lucrărilor contestate;  

k) afișează rezultatele finale după rezolvarea contestațiilor. 

19. Atribuțiile Monitorului de calitate sînt: 

a) monitorizează  și evaluează modul de organizare și  desfășurare a examenului de 

calificare (proba scrisă și proba practică); 

b) monitorizează modul în care își desfășoară activitatea Comisiile de examinare din 

centrul de examen, verificînd respectarea prezentei instrucțiuni;  

c) propune Ministerului Educației  modificarea componenței Comisiilor de evaluare și 

calificare, atunci cînd constată abateri de la aplicarea prezentei Instrucțiuni;  

d) verifică modul în care se desfășoară fiecare probă de examen, cum sînt respectate 

prevederile prezentei Instrucțiuni în evaluarea candidaților, folosirea și completarea 

corectă a fișelor de evaluare, întocmirea, păstrarea și predarea documentelor de 

examen;  

e) informează Ministerul Educației, în cazul în care constată abateri  în organizarea 

examenului de calificare, în vederea respectării prevederilor legale;   
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f) primește, sub semnătură,  în dimineața susținerii probei scrise/probei practice, plicul cu 

varianta de subiecte pentru proba scrisă/proba practică; 

g) predă, în baza delegației speciale, președintelui Comisiei de evaluare și calificare, 

plicul cu varianta de subiecte pentru proba scrisă/proba practică;  

h) primește, sub semnătură, plicul cu lucrările probei scrise de la președintele Comisiei de 

evaluare și calificare și le transmite președintelui Comisiei de verificare a lucrărilor 

scrise;  

i) întocmește și prezintă Ministerului Educației, în termene utile, un raport cu privire la 

modul de organizare și desfășurare a examenului de calificare. 

20. Atribuțiile maistrului-instructor/examinator sînt: 

a) pregătește, la momentul oportun, mașinile, utilajul, locul de lucru, materialele, 

semifabricatele, instrumentele, dispozitivele, documentația necesară pentru susținerea 

probei practice; 

b) asigură respectarea normelor și regulilor de securitate și sănătate în muncă; 

c) repartizează documentația tehnică necesară (proiecte, desene, hărți tehnologice, 

scheme de montare, cerințe tehnice față de activitatea care urmează a fi desfășurată); 

d) aduce la cunoștința candidaților ordinea și condițiile efectuării probei practice;  

e) urmărește realizarea de către elevi a probei practice; 

f) apreciază și notează respectarea procesului tehnologic de realizare a lucrării, rezultatul 

lucrării (produsul finit), încadrarea în timp, respectarea normelor SSM;  

g) stabilește gradul de deținere a competenței profesionale;  

h) semnează Borderoul de notare (Anexa 3 la prezenta Instrucțiune) și Fișa de evaluare 

generală (Anexa 4 la prezenta Instrucțiune). 

21. Atribuțiile secretarului Comisiei de evaluare și calificare sînt următoarele:  

a) înregistrează prezența la proba de examinare a candidaților (proba scrisă și proba 

practică); 

b) completează Borderoul de notare la examenul de calificare (proba practică), (Anexa 3 la 

prezenta Instrucțiune);  

c) completează Fișa de evaluare generală (Anexa 4 la prezenta Instrucțiune) ; 

d) întocmește Procesul verbal al Comisiei de examinare și certificare referitor la examenul 

de calificare, (Anexa 6 la prezenta Instrucțiune)  

22.  Atribuțiile Președintelui Comisiei de evaluare a probei scrise sînt următoarele: 

a) preia, sub semnătura, plicurile lucrărilor probei scrise de la monitorii de calitate; 

b) primește de la Ministerul Educației baremul de corectare și notare a lucrărilor probei 

scrise; 

c) transmite, pentru verificare, evaluatorilor/examinatorilor lucrările probei scrise, precum 

și baremul de corectare și notare;  

d) primește, sub semnătură, de la evaluatori/examinatori lucrările probei scrise verificate; 

e) decodifică, de comun cu Monitorul de calitate, lucrările verificate și înscriu rezultatele 

în Borderoul de notare (Anexa 2, la prezenta Instrucțiune), semnîndu-l în două 

exemplare;  

f) transmite Ministerului Educației un exemplar al Borderoului de notare la examenul de 

calificare (proba scrisă); 

g) transmite, în timp de 3-5 zile, vicepreședintelui comisiei de examinare și certificare din 

instituția de învățămînt în care s-a organizat centrul de examen, lucrările probei scrise, 

baremul de corectare și notare, precum și un Borderou de notare la examenului de 

calificare (proba scrisă). 

23.  Atribuțiile evaluatorilor  probei scrise: 

a) semnează și respectă, necondiționat, angajamentul de asigurare a securității testului; 

b) preiau, sub semnătură, de la președintele Comisiei de verificare, lucrările probei scrise, 

codificate;  

c) asigură securitatea subiectelor din testele scrise din momentul primirii acestora pînă la 

momentul afișării rezultatelor; 
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d) verifică cu pix roșu/ verde și acordă punctaj lucrărilor probei scrise, în strictă 

conformitate cu prevederile baremului de corectare și notare; 

e) fixează pe foaia de titlu, cu cifre, scorul acordat fiecărei lucrări; 

f) semnează lucrările de examen; 

g) predau lucrările probei scrise, Președintelui Comisiei de verificare.  

24.  Atribuțiile Președintelui Comisiei de contestare sînt următoarele: 

a) primește de la vicepreședintele Comisiei de evaluare și calificare, lucrările contestate;  

b) transmite, pentru verificare, evaluatorilor lucrările contestate ale probei scrise, precum și 

baremul de corectare și notare;  

c) primește de la evaluatori lucrările probei contestate verificate repetat; 

d) semnează, în două exemplare, Borderoul de notare la examenul de calificare, proba 

scrisă (contestare), (Anexa 7 la prezenta Instrucțiune); 

e) transmite Ministerului Educației un exemplar al Borderoului de notare la examenul de 

calificare, proba scrisă (contestare); 

f) transmite, în timp util, vicepreședintelui Comisiei de evaluare și calificare  din instituția 

de învățămînt profesional tehnic în care s-a organizat examenul de calificare, lucrările 

probei scrise (contestate), precum și un Borderou de notare la examenului de calificare, 

proba scrisă (contestare). 

25.  Atribuțiile membrilor Comisiei  de contestare: 

a) preiau, sub semnătură, de la președintele comisiei de contestare, lucrările (contestate);  

b) verifică itemii contestați și acordă punctaj, în strictă conformitate cu prevederile 

baremului de corectare și notare; 

c) notează foaia de titlu itemul/itemii contestat/ți, indică cu cifre, punctajul final acordat 

după contestare; 

d) semnează lucrările de examen contestate; 

e) completează și semnează în două exemplare Borderoul de notare la examenul de 

calificare, proba scrisă (contestare); 

f) predau Borderoul de notare la examenul de calificare, proba scrisă (contestare) și 

lucrările contestate, președintelui Comisiei de contestare.  

 

III CONȚINUTUL EXAMENULUI DE CALIFICARE 

 

Secțiunea 1: Subiectele pentru proba scrisă 

26. Subiectele pentru proba scrisă:  

a) se stabilesc în conformitate cu programul de formare  profesională;  

b) se referă la cunoștințe conceptuale, abilități cognitive, rezolvare de probleme;  

c) asigură cuprinderea echilibrată, dar consistentă, a competențelor esențiale pentru 

calificarea profesională;  

d) au un grad de complexitate corespunzător programului de formare  profesională;  

e) pot fi realizate în timpul alocat.  

27. Subiectele și baremele de corectare și notare a probei scrise (testului) se elaborează astfel încît 

să se asigure unitatea de evaluare și de notare 

28. Subiectele și baremele de corectare se elaborează anual de către grupurile de lucru  desemnate 

prin ordinul  Ministrului Educației. 

29. Subiectele pentru examenele de calificare se clasifică în categoria documentelor secret de 

serviciu, din momentul demarării activităților de elaborare a acestora pînă în momentul cînd acestea 

devin publice. 

30. Pentru fiecare probă scrisă se elaborează cel puțin trei seturi de subiecte, unul dintre care se 

extrage cu 3 zile înainte de ziua examenului, în cadrul Ministerului Educației, în prezența 

reprezentanților Direcției de profil.  

31. Setul de subiecte extras se multiplică în strictă conformitate cu numărul candidaților  admiși 

la examenul de calificare și se păstrează în spațiu securizat, în cadrul Ministerului Educației, pînă în ziua 

examenului.  
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Secțiunea 2: Subiectele pentru proba practică 

32. Subiectele pentru proba practică pentru fiecare calificare profesională, precum și criteriile de 

evaluare, se stabilesc anual de către grupurile de lucru desemnate prin ordinul Ministrului Educației.  

33. Subiectele pentru proba practică vizează sarcini specifice calificării și nivelului de calificare. 

34. Lista materialelor consumabile, necesare pentru realizarea probei practice se elaborează de 

către grupurile de lucru și se aduce la cunoștință directorului instituției de învățămînt cu cel puțin o lună 

înainte de data examenului de calificare.   

35. Fiecare sarcină pentru proba practică conține realizarea unor activități profesionale, 

desfășurate în condiții cît mai apropiate de cele reale de muncă. 

36. Sarcina pentru proba practică este descrisă în Formularul candidatului, care include 

instrucțiunile de realizare a sarcinii și Formularul evaluatorului, care include criteriile de evaluare a 

procesului și produsului final, precum și baremul de convertire a punctelor acumulate în note. 

37. Formularul candidatului  și Formularul evaluatorului sînt elaborate de membrii grupului de 

lucru, aprobat prin ordinul Ministrului educației. 

38. Pentru fiecare probă practică se elaborează cel puțin trei seturi de sarcini, unul dintre care se 

extrage cu 3 zile înainte de ziua examenului, în cadrul Ministerului Educației, în prezența 

reprezentanților Direcției de profil.  

39. Setul de sarcini extras se multiplică în strictă conformitate cu numărul candidaților  admiși la 

examenul de calificare și se păstrează în spațiu securizat, în cadrul Ministerului Educației, pînă în ziua 

examenului. 

40. Sarcina practică poate fi una comună pentru toți candidații sau poate să difere, în dependență 

de specificul meseriei/profesiei. 

 

IV. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE CALIFICARE 

 

Secțiunea 1: Organizarea și desfășurarea probei scrise 

41. Proba scrisă se desfășoară concomitent în toate instituțiile de învățămînt profesional tehnic și 

la toate meseriile/profesiile, cu începere la ora 9.00, în ziua stabilită prin ordinul ministrului educației. 

42. Pentru realizarea probei scrise, se acordă 3 ore astronomice (180 minute).  

43. Timpul rezervat pentru realizarea subiectelor se calculează din momentul în care toți 

candidații din aceeași sală au primit testul.  

44. Desfășurarea probei scrise este monitorizată  de asistenți care reprezintă cadre didactice  din 

instituția de învățămînt profesional tehnic, de la obiectele de cultură generală sau maiștri-instructori de 

la alte meserii/ profesii, în raport de 1 asistent la 10 candidați.  

45. Atribuțiile asistenților sînt următoarele: 

a) verifică aranjarea candidaților în bănci, conform ordinii stabilite prin listele întocmite 

anterior; 

b) primesc, sub semnătură, de la Președintele Comisiei de evaluare și calificare, testele și le 

repartizează candidaților; 

c) asigură respectarea de către candidați a tuturor prevederilor prezentei instrucțiuni; 

d) asigură securitatea subiectelor din testele candidaților din momentul deschiderii oficiale 

a plicurilor securizate pînă la momentul predării testelor scrise Președintelui Comisiei;  

e) verifică corespunderea datelor personale din buletinul de identitate al candidaților cu 

datele trecute pe foaia de titlu a testului; 

f) închid, prin dublă îndoire, colțul drept de sus al foii de titlu în care sînt trecute datele 

personale ale candidatului, lipind, ulterior, cu o bandă adezivă; 

g) fixează pe tablă ora de început și de sfîrșit a timpului rezervat pentru realizarea 

subiectelor de test; 

h) atenționează candidații despre faptul că nu au dreptul să intre în sălile de examen cu 

materiale interzise: calculatoare de buzunar, telefoane mobile, stații de emisie- recepție a 

informației, alte dispozitive electronice sau alte surse de informare; 

i) în timpul desfășurării probei scrise, asistenții din sală nu discută cu candidații, nu 

rezolvă subiectele de examen, nu facilitează nici sub o formă rezolvarea testului de către 

candidați;  
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j) asigură ordinea și liniștea în sălile de examen, nu permit comunicarea și transmiterea de 

informații între candidați; 

k) la expirarea timpului rezervat pentru realizarea subiectelor de examen, preiau de la 

candidați, sub semnătură, lucrările și maculatoarele, închid prin „Z” spațiile libere pe 

toate paginile din lucrare, în prezența candidatului;  

l) predau sub semnătură, lucrările probei scrise, Președintelui Comisiei de evaluare și 

calificare. 

46. Acces în sala de examen au doar membrii Comisiei de evaluare și calificare și monitorul de  

calitate.  

47. În fiecare sală de examen candidații sînt așezați cîte unul în bancă.  

48. Pe ușa sălii de examen se afișează lista nominală a candidaților (numele, prenumele, limba de 

instruire) repartizați în ordine alfabetică. 

49. Accesul candidaților în sălile de examen este permis în baza actului de identitate cu 30 de 

minute înainte de începerea examenului de calificare.  

50. Se interzice deținerea de către candidați a telefoanelor mobile, dispozitivelor electronice sau 

altor surse de informare, din momentul repartizării acestora în sala de examen și pînă la sfîrșitul 

examenului de calificare. 

51. Fiecare candidat primește testul pentru examenul de calificare și două foi de maculator pe 

care se aplică ștampila instituției de învățămînt în care se desfășoară proba de examen.  

52. Din momentul repartizării testelor, nici un candidat nu mai poate intra în sală și nici părăsi 

sala de examen. 

53. În cazuri speciale, candidatul, însoțit de un asistent, poate ieși temporar din sală predînd testul 

celui de-al doilea asistent. 

54. Ultimii trei candidați rămîn în sala de examen pînă la predarea ultimului test. 

55. Candidatul transmite asistenților, sub semnătură, testul scris.  

56. Maculatoarele rămîn în instituția de învățămînt unde a fost scrisă proba de examen. 

57. Rezultatele probei scrise sînt anunțate în termen de 6 zile, cu 1-2 zile înaintea probei practice. 

58. Nota minimă de promovare a probei scrise este 5 (cinci). 

 

Secțiunea 2: Organizarea și desfășurarea probei practice 

59. Pentru realizarea probei practice se acordă 3-6 ore astronomice. Timpul necesar pentru 

realizarea probei practice este determinat în conformitate cu specificul meseriei/profesiei.  

60. La susținerea probei practice sînt admiți toți candidații, inclusiv cei care, din diferite motive, 

nu au susținut proba scrisă.  

61. Proba practică se desfăşoară în două etape: executarea lucrărilor practice în timpul alocat şi 

prezentarea lucrării în faţa comisiei.  

62. Pentru realizarea probei practice, fiecare candidat primește Formularul candidatului , precum 

și alte tipuri de materiale necesare pentru realizarea sarcinii.  

63. Proba practică se desfășoară în prezența Comisiei de evaluare și calificare . 

64. Candidaților, care demonstrează cunoștințe excelente la instruirea teoretică 

modulară/disciplinele de profil , la instruirea practică și care au realizat sistematic în perioada stagiilor 

de  practică în producție sarcinile stabilite, li se propun probe de o complexitate mai înaltă, care 

corespund unei categorii de calificare mai înalte.   

65. Rezultatul probei practice se apreciază cu note de la 10 la 1. 

66. Nota minimă de promovare a probei practice este 5 (cinci).  

67. Nota pentru proba practică este media aritmetică a notelor membrilor Comisiei de evaluare și 

calificare.  

68. Rezultatele examenelor de calificare se comunică candidaților în ziua susținerii probei 

practice. 

Secțiunea 3: Contestațiile  

69. Candidatul are dreptul să conteste nota la proba teoretică în timp de 24 de ore de la afișarea 

rezultatelor. 

70. Cererile pentru contestații se depun în adresa  Comisiei de evaluare și calificare  şi se 

înregistrează de către vice-președintele Comisiei în Registrul de evidență a proceselor-verbale.  
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71. Candidații  indică în cerere concret itemii care urmează a fi contestați. 

72. Contestațiile sînt transmise spre examinare Comisiei de evaluare a lucrărilor contestate în 

ziua imediat următoare după expirarea termenului de depunere a contestațiilor. 

73. Nota acordată după examinarea contestației se va face prin creșteresau va rămîne 

neschimbată..  

74. Nota acordată după examinarea contestației este definitivă și se înregistrează în borderoul de 

notare/contestare (Anexa 7 la prezenta Instrucțiune). 

75. În cazul în care, candidații nu se prezintă/nu promovează examenul de calificare din diferite 

motive, aceștia au dreptul să îl susțină în termen de cel mult 3 ani după absolvire.  

76. Nota la proba practică nu se supune contestării.  

77. Candidații, care nu promovează proba practică, o vor susține repetat, cu cheltuielile 

proprii, în următorul an de studii, în instituția de învățămînt profesional tehnic în care sînt 

grupe absolvente, prin coordonare cu Ministerul Educației. 

 

V. DISPOZIȚII FINALE 

 

78. Pentru asigurarea  evaluării obiective  a probei practice realizată de candidați, Comisia se va 

ghida de reconmandările  din Anexa 5 la prezenta Instrucțiune. 

79. Fiecare membru al Comisiei apreciază candidații la proba practică cu note întregi, conform 

Grilei de apreciere, parte componentă a sarcinii practice.  

80. După evaluarea probei practice, membrii Comisiei de evaluare și calificare certifică calificarea 

profesională, demonstrată de candidați  în cadrul examenului de calificare. 

81. Certificarea calificării profesională este realizată în baza:  

a) notelor la modulele/disciplinele de formare profesională;  

b) rezultatelor probelor practice/teoretice;  

c) rezultatelor stagiilor de practică  în producție (pe parcursul anilor de studii), reflectate în 

agenda de practică, precum și referințele de la practica în producție; 

d) rezultatelor probei scrise ale examenului de calificare; 

e) rezultatelor probei practice ale examenului de calificare; 

f) intervievarea candidaților referitor la proba practică, proba scrisă, practica în producție, 

posibilitatea de angajare în cîmpul muncii. 

82. Comisia de evaluare și calificare apreciază competențele profesionale ale candidaților și ia 

decizia referitor la conferirea categoriei de calificare profesională. Categoria de calificare mai înaltă se 

conferă candidaților care:  

a) au realizat probe practice de calificare de o complexitate mai mare în perioada de timp 

stabilită; 

b) au asigurat calitate înaltă a procesului și produsului finit; 

c) au obținut referință cu aviz excelent  privitor la calitatea lucrului efectuat în perioada 

stagiului de practică în producție, cu recomandarea de a i se conferi categoria de 

calificare mai înaltă; 

d) au obținut nota 10 la proba practică, și nu mai mică de 8 la proba teoretică; 

e) au rezultate excelente în cadrul participării la concursurile naționale și internaționale, 

organizate pe meserii/profesii. 

83. Decizia Comisiei de evaluare și calificare  cu privire la nota acordată candidaților la 

examenul de calificare și categoria de calificare conferită se fixează în Procesul verbal al examenului de 

calificare (Anexa 6 la prezenta Instrucțiune), care este semnat de toți membrii comisiei.  

84. Procesul verbal al examenului de calificare este completat în două exemplare, numerotat, 

ștampilat, și transmis Președintelui Comisiei de evaluare și calificare .  

85. Procesul verbal al examenului de calificare se păstrează în arhiva instituției de învățămînt 

profesional tehnic, care este centru de examen, timp de 50 de ani.  

86. Divergențele cu privire la conferirea categoriilor de calificare, apărute între membrii comisiei 

de calificare se soluționează prin vot. În cazul în care voturile pro și contra ale membrilor comisiei se 

repartizează 50% la 50%, votul președintelui se consideră dublu.  
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87. Ședințele Comisiei de evaluare și calificare sînt deliberative în cazul prezenței a 2/3 din 

membri. 

88. În cazul depistării unor acțiuni/tentative de corupție/corupere, inclusiv trafic de influență sau 

manifestarea de către candidat a unui comportament ce contravine normelor etice şi morale general 

acceptate, Comisia de evaluare și calificare , în baza probelor justificatoare, este în drept să elimine 

candidatul respectiv din examen. 

89. Decizia Comisiei se înscrie în Procesul verbal şi Raportul Comisiei, cu anexarea probelor 

documentare (Anexa 8 la prezenta Instrucțiune). 

90. Pentru candidații care nu s-au prezentat la examenul de calificare, din motiv de sănătate sau 

din alte motive întemeiate (se prezintă documente justificative), inclusiv pentru cei care nu au promovat 

examenul, se organizează sesiunea suplimentară în cadrul Centrelor de Excelență, în același an de studii 

(în luna iulie).  

91. Președintele Comisiei de evaluare și calificare întocmește şi transmite Ministerului Educației, 

în termen de 10 zile de la afișarea rezultatelor finale, raportul cu privire la organizarea şi desfășurarea 

examenului de calificare în instituția de învățămînt, însoțit de statistica rezultatelor obținute de 

candidați, concluzii și recomandări (Anexa 9 la prezenta Instrucțiune).  

92. Remunerarea membrilor Comisiei de evaluare și calificare, este efectuată conform actelor 

normative în vigoare și realizată de către instituția de învățămînt. 
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Anexa 1 

 

LISTA 

CANDIDAȚILOR PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE CALIFICARE 

 

Instituția de învățămînt profesional tehnic secundar ___________________________________ 

Meseria/profesia___________________________________________________________ 

Grupa _____________________________ 

Data ______________________________ 

 

Nr 

crt 
Numele, prenumele candidatului 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

L.Ș                                           Semnătura conducătorului instituției ________________ 
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Anexa 2 

 

BORDEROU DE NOTARE 

Examenul de calificare (proba scrisă) 

 

Instituția de învățămînt profesional tehnic secundar ___________________________________ 

Meseria/profesia___________________________________________________________ 

Grupa _____________________________ 

Data ______________________________ 

 

Nr. 
Numele, prenumele  

candidatului 

Puncte 

acumulate 

Nota acordată 

(cu cifre și 

litere) 

Semnătura 

evaluator I 

Semnătura 

evaluator II 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

 

Total candidați  __________________________, din ei au fost apreciați cu note de : 

10 6 

9 5 

8 4 

7 3-1 

 

Membrii Comisiei 

republicane de verificare 
Nume, prenume Semnătura 

Președintele   

Evaluator 1   

Evaluator 2   
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Anexa 3  

BORDEROU DE NOTARE 

Examenul de calificare (proba practică) 

 

Instituția de învățămînt profesional tehnic secundar ___________________________________ 

Meseria/profesia___________________________________________________________ 

Grupa _____________________________ 

Data ______________________________ 

 

Nr. Numele, prenumele candidatului 
Puncte 

acumulate 

Nota acordată 

(cu cifre și litere) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Total candidați  __________________________, din ei au fost apreciați cu note de: 

 

10 6 

9 5 

8 4 

7 Nu s-au prezentat 

 

Membrii Comisiei de 

evaluare și calificare  
Nume, prenume Semnătura 

Președinte   

Vice-președinte   

Monitor de calitate   

Examinator 1   

Examinator 2   

Examinator 3   
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Anexa 4  

 

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ 

Examenul de calificare  

 

Instituția de învățămînt profesional tehnic secundar ___________________________________ 

Meseria/profesia___________________________________________________________ 

Grupa _____________________________ 

Data ______________________________ 

 

Nr 

crt. 
Numele, prenumele candidatului 

Nota medie 

la module/ 

discipline 

de profil 

Nota 

medie 

la p/p 

Nota la 

proba 

scrisă 

Nota la 

proba 

practică 

Nota 

examen de 

calificare 

0,4x5+0.6

x6 

Categoria de 

calificare 

profesională 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

 

Membrii Comisiei de 

evaluare și calificare  
Nume, prenume Semnătura 

Președinte   

Vice-președinte   

Monitor de calitate   

Examinator 1   

Examinator 2   

Examinator 3   
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Anexa 5  

 

Instrucțiuni de organizare și desfășurare a evaluării probei practice 

 

Nr. Activitatea 
Realizat: 

DA/NU 
Note  

Logistică 

1 
Invitarea candidatului (se indică natura şi durata examinării, 

ora începerii, ce trebuie şi ce nu e voie de adus cu sine etc.) 

  

2 
Pregătirea probei practice (locul de muncă, instrumente, utilaj 

şi materiale necesare) 

  

3 

Inspectarea încăperii de examinare privind normele de 

securitate şi sănătate în muncă (SSM) precum şi normelor de 

protecţie împotriva incendiilor (PII) 

  

4 
Prezenţa formularelor pentru proba practică (formularul 

candidatului, formularul evaluatorului) 

  

Realizarea evaluării 

5 Înregistrarea candidatului   

6 
Explicarea regulilor ce urmează a fi respectate în timpul 

examinării 

  

7 Explicarea procedurii de evaluare   

8 Informarea cu privire la ora de începere/finisare a examinării   

9 Începerea examinării şi fixarea orei de începere   

10 Monitorizarea  procesului de examinare   

11 Recurgerea la regulamente/instrucţiuni în caz de necesitate   

12 Intervenirea în caz de încălcare a regulilor SSM   

13 Urmărirea timpului alocat   

14 
Coordonarea procesului de evaluare conform instrucţiunilor 

de organizare 

  

15 
Anunţarea timpului rămas cu 15 minute înainte de expirarea 

acestuia 

  

16 Anunţarea finisării examinării (candidatul se opreşte imediat)   

17 Verificarea produsului final   

18 Calcularea punctajului   

19 Anunţarea rezultatelor evaluării imediat   
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Anexa 6  

 

PROCESUL VERBAL nr. ___ 

al ședinței Comisiei de evaluare și calificare  din instituția de învățămînt profesional tehnic secundar  

__________________________________________________________________________ 

grupa:_________________ 

meseria/profesia______________________________________________________________________

__ 
conform Nomenclatorului domeniului de formare profesională 

Președintele Comisiei:________________________________________ 

Vice-președintele Comisiei:_________________________________________ 

Membrii Comisiei : 

1______________________________________________________ 

2______________________________________________________ 

3______________________________________________________ 

 

Examinînd rezultatele  candidaților  pe parcursul formării profesionale , referința de la stagiul de 

practică în producție, rezultatele testării teoretice și practice, Comisia hotărăște: 

A conferi candidaților  instituției de învățămînt profesional tehnic  secundar 

_______________________________, 

 

Nr. 

crt 

Numele, 

Prenumele 

Luna, anul 

nașterii 

Nota 

obținută la 

examenul de 

calificare 

Categoria 

DeciziaComisiei de 

evaluare și calificare 

referitor la eliberarea 

certificatului 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

 

Membrii Comisiei de 

evaluare și calificare  
Nume, prenume Semnătura 

Președinte   

Vice-președinte   

Monitor de calitate   

Examinator 1   

Examinator 2   

Examinator 3   

L.Ș. 
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Anexa 7 

 

BORDEROU DE NOTARE 

Contestare 

Examenul de calificare (proba scrisă) 

 

Instituția de învățămînt profesional tehnic secundar ___________________________________ 

Meseria/profesia_________________________________________________________________ 

Grupa _____________________________ 

Data probei de examen ______________________________ 

Data rezolvării contestației ________________________ 

Numele, prenumele Președintelui Comisiei de evaluare  și calificare: 

________________________________________________________________________ 

Nume, prenume Evaluator I _________________________________________________ 

Nume, prenume Evaluator II_________________________________________________ 

 

Nr. 

crt 

Numele, prenumele 

candidatului 

Nota (cu cifre și 

litere) acordată 

pînă la contestare 

Nota definitivă 

(cu cifre și litere) 
Semnătura 

Puncte 

acordate 

Nota Puncte 

acordate 

Nota Evaluator 

I 

Evaluator 

II 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 

Total candidați  __________________________, din ei au fost apreciați cu note de : 

10 6 2 

9 5 1 

8 4  

7 3  

 

Membrii Comisiei 

 de verificare a lucrărilor 

contestate 

Nume, prenume Semnătura 

Președintele   

Evaluator 1   

Evaluator 2   

 

Notă: 

1. Se vor complete în 2 exemplare (1- Centrul de verificare a lucrărilor contestate; 1- instituția de 

învățămînt profesional tehnic secundar); 

2. Nu se permit corectări, modificări. 
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Anexa 8 

PROCES-VERBAL __ 

 

Data ______________ Ora____________ 

Instituția de învățămînt________________________________________________________________ 

Meseria/profesia 

___________________________________________________________________________ 

Grupa: ____________________________ 

În timpul examenului de calificare, sesiunea 20__-20__, la proba scrisă/proba practică a fost eliminat(ă) 

din sala de examen nr.______/atelier de instruire practică pentru fraudă, candidatul(a) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Cauza eliminării: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Pentru conformitate contrasemnăm:  

Președintele Comisiei de evaluare și calificare  (Nume, prenume, semnătura) 

__________________________________________________________________________________ 

Vice-președintele Comisiei de evaluare  și calificare  (Nume, prenume, semnătura) 

__________________________________________________________________________________ 

Monitor de calitate  

Asistenți (Nume, prenume, semnătura): 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Examinatori (Nume, prenume, semnătura): 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Candidatul (Nume, prenume, semnătura)__________________________________________  

 

Membrii Comisiei de 

evaluare și calificare  
Nume, prenume Semnătura 

Președinte   

Vice-președinte   

Monitor de calitate   

Examinator 1   

Examinator 2   

Examinator 3   

 

L.Ș. 
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Anexa 9 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATELE EXAMENULUI DE CALIFICARE  

 

Recomandări pentru întocmirea Rapoartelor președinților Comisiilor de evaluare și calificare  

1. Text (se indică instituția de învățămînt, nr. ordinului ME și a directorului instituției prin care a 

fost formată Comisia de evaluare și calificare, președintele, vicepreședintele, monitorul de 

calitate,  membrii examinatori, secretarul, orarul desfășurării examenelor) 

 

2. Rezultatele probelor examenului de calificare 

 

Tabelul 1. 

Rezultatele susținerii probei scrise 

 

Grupa 

Numărul 

candidaților  

admiși la proba 

scrisă 

Numărul 

candidaților care 

au susținut proba 

scrisă 

Inclusiv pe note: 

total 

inclusiv 

din anii 

precedenți 

total 

inclusiv 

din anii 

precedenți 

10 9 8 7 6 5 <5 

            

            

            

Total             

 

Text (analiza rezultatelor) 

 

Tabelul 2. 

Rezultatele susținerii probei practice  

 

Grupa 

Numărul  

candidaților 

admiși la proba 

practică 

Numărul 

candidaților care 

au susținut proba 

practică 

Inclusiv pe note: 

total 

inclusiv 

din anii 

precedenți 

total 

inclusiv 

din anii 

precedenți 

10 9 8 7 6 5 <5 

            

            

            

Total             

 

Text (analiza rezultatelor) 
 

 

Concluzii și recomandări: 
 

 

Președinte al Comisiei de evaluare și calificare ___________________________(Nume, prenume) 

                                                                                                             (Semnătura) 


