
 
ORDIN 

 
privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăşurare a examenelor 
de certificare a calificării profesionale a absolvenŃilor din învăŃământul 

profesional şi tehnic preuniversitar 
 

În conformitate cu prevederile Legii învăŃământului nr. 84/1995, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi 
funcŃionarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

Ministrul EducaŃiei Cercetării şi Tineretului 
emite prezentul ordin: 

 
Art. 1 – (1) Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de 
certificare a calificării profesionale a absolvenŃilor din învăŃământul profesional şi tehnic 
preuniversitar. 
                (2) Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de certificare a 
calificării profesionale a absolvenŃilor din învăŃământul profesional şi tehnic 
preuniversitar este prezentată  în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Art. 2 – (1) Începând cu anul şcolar 2008-2009, se aplică Metodologia de organizare si 
desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenŃilor din 
învăŃământul profesional şi tehnic preuniversitar aprobată prin prezentul ordin. 

  (2) De la data aprobării prezentului ordin se abrogă: OMEdC nr. 
5419/08.11.2005, OMECT nr. 1863/30.08.2007, Ordinul comun MEC-MMSS cu nr. MEC 
4330 din 2002 şi nr. MMSS 534 din 2002 şi Ordinul comun MEC – MMSS nr. MEC 3176 
din 12.02.2002 şi nr. MMSS 137 din 12.03.2002 .  
Art. 3 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Art. 4 – DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar, DirecŃia Generală 
Managementul Resurselor Umane, DirecŃia Generală ÎnvăŃământ în Limbile MinorităŃilor 
şi RelaŃia cu Parlamentul, DirecŃia Generală Buget FinanŃe, Patrimoniu şi InvestiŃii, 
Centrul NaŃional de Dezvoltare a ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic, Centrul NaŃional 
pentru Curriculum şi Evaluare în ÎnvăŃământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare 
judeŃene şi al municipiului Bucureşti, unităŃile de învăŃământ vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin.  
 

Ministru, 
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