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CALENDARUL 
desfăşurării Examenului  de certificare a calificării  

absolvenților învățământului liceal filieră tehnologică  
– nivelul 4 - 2023 

 
La Examenul de Certificare a calificării absolvenților învățământului 

liceal filieră tehnologică se pot înscrie elevii care au absolvit şi promovat 

cursurile cls. a XII-a în anul 2022-2023 şi cei din promoţiile anterioare.  

 
Examenul  de certificare a calificării absolvenților învățământului 

liceal filieră tehnologică – nivelul 4, constă într-o probă practică – (realizarea 
unui proiect, pe durata modulelor de învățare III, IV și V) şi o probă orală 
(prezentarea şi susţinerea proiectului).  

  
28 noiembrie 2022 – elaborarea Listei temelor de Proiect pe baza 

propunerilor cadrelor didactice de specialitate la nivelul catedrelor metodice pentru 
următoarele clase şi calificări profesionale: 

 

 Clasa a XII-a A – Tehnician în activităţi economice –  
 prof. Pogurschi Mihaela/ Purcherea Laurența/ 
 Lungu Mihaela 
 

 Clasa a XII-a B – Tehnician în activităţi economice –   Resp. Comisie 
prof. Pogurschi Mihaela/ Purcherea Laurența/   Prof. ec. 
Lungu Mihaela/ Popa Alina/ Iordache Laura   Bâlea 

Daniela  

 Clasa a XII-a C – Tehnician în turism – 
prof. Șerban Laura/ Popa Alina/ Manole Daniela  
 

 Clasa a XII-a D – Tehnician în gastronomie  –    
prof. Șerban Laura/ Stepan Elena/ Popa Alina/ 
Manole Daniela/ Ifrim Florentina      
 

 Clasa a XII-a E – Tehnician în activităţi de comerţ   
prof. Stepan Elena/ Popa Alina/ Manole Daniela 
 

În funcţie de preocupările elevilor, aceştia pot propune şi ei teme de proiect 
dacă sunt validate de un profesor îndrumător şi responsabilul de comisie. 



Lista va fi elaborată prin consultarea agenţilor economici contractuali și va fi 
avizată de comisia tehnică de specialitate. 

28 noiembrie 2022 – Aprobarea temelor proiectelor de certificare de către 
Consiliul de Administraţie al Colegiul Economic "Delta Dunării" Tulcea și 
transmiterea spre avizare la CJEC (Comisia Județeană de Evaluare și Certificare) 
Tulcea. 

 
09 decembrie 2022   – Definitivarea listei și publicarea ei la nivelul Colegiului 

Economic "Delta Dunării" Tulcea (avizier + site-ul școlii). 
 
09-12 ianuarie 2023   – alegerea de către elevi a unei teme. Opţiunea se 

realizează prin completarea unei cereri (anexa 1), care se preia de dirigintele clasei 
şi se predă la secretariatul liceului. Cererea va fi validată prin acceptul 
îndrumătorului de proiect şi a responsabilului de comisie, prof. ec. Bâlea Daniela.  

  
12 ianuarie 2023  – Consiliul de Administraţie al Colegiului Economic "Delta 

Dunării" Tulcea aprobă temele de proiect alese de către elevi şi prof. îndrumători ai 
temelor respective. 

 
13 ianuarie-05 mai 2023  – Elaborarea de către elevi a Proiectelor de 

Certificare sub coordonarea prof. îndrumători. 
 

05 mai 2023, ora 1200 – Elevii depun la profesorii coordonatori – Proiectele 

de Certificare a calificărilor – nivel 4. 
 
12 mai 2023, ora 1200  – Profesorii îndrumători depun la Secretariatul 

Colegiului 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 MAI-IUNIE 2023 
 
29 mai - 2 iunie 2023 - Înscrierea candidaților. 
 
5 - 7 iunie 2023  - Desfășurarea probelor de examen. 
 
8 iunie 2023       - Afişarea rezultatelor finale. 
 
SESIUNEA AUGUST 2023 
 
16—18 august 2023  - Înscrierea candidaţilor. 
 
21—22 august 2023    - Desfăşurarea probelor de examen. 
 
23 august 2023    - Afişarea rezultatelor finale. 
 

DIRECTOR, 
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