
MINISTERUL EDUCAŢIEI 
    COLEGIUL ECONOMIC „DELTA DUNĂRII” TULCEA 

                                            Str. VIITORULUI Nr. 32                        TEL: 0240 – 534079 

                                            820236 - TULCEA                                  FAX: 0240 – 534089 

 

                                    E-mail: colecodd@yahoo.com 

_________________________________________________________________________________ 

Nr. 7135/29.12.2022 

 

CALENDARUL 

desfăşurării Examenului de certificare a calificării profesionale 

pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani,  

nivel 3 de calificare – sesiunea 2023 

 

Au dreptul să susţină examenul de certificare a calificării profesionale absolvenţii 

învăţământului profesional de stat sau particular cu durata de 3 ani din promoţia curentă şi 

din promoţiile anterioare. 

Examenul de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului 

profesional cu durata de 3 ani constă într-o probă practică şi o probă orală: 

- Proba practică constă în realizarea unui produs/subansamblu/serviciu sau 

executarea unor operaţii specifice calificării pentru care se susţine examen. 

- Proba orală constă în prezentarea de către candidat a produsului/ 

subansamblului/serviciului/operaţiilor specifice realizate în cadrul probei 

practice. 

 

• 16-27 ianuarie 2023 – selecția temelor din Lista națională a temelor 

pentru proba practică  

• 27-31 ianuarie 2023 – solicitarea acceptului operatorului economic la care se 

va desfășura proba practică și obținerea avizului acestuia pentru temelor 

selectate  pentru proba practică 

• 31 ianuarie 2023 – transmiterea către CJEC a Listei temelor selectate  

pentru proba practică  

• 01 februarie 2023 – afișarea, de către Comisia metodică de specialitate din  

școală, la Avizier (inclusiv pe site-ul școlii) a Listei temelor selectate  și a 

Fișelor de evaluare  asociate  

 

• 02 februarie– 23 iunie 2023 – studierea  și exersarea temelor în cadrul  

orelor de instruire practică săptămânală și a stagiilor de pregătire practică 

• 6 martie 2023 – înscrierea provizorie a elevilor (Anexa 1) 

     

sesiunea iunie-iulie 2023 

• 26-30  iunie 2023  - înscrierea candidaților  

• 3-7 iulie 2023  - desfășurarea probelor de examen 

• 10 iulie 2023   - afișarea rezultatelor finale 

 



sesiunea august 2023 

• 16-18 august 2023  - înscrierea candidaților  

• 21-22 august 2023 - desfășurarea probelor de examen 

• 23 august 2023 - afișarea rezultatelor finale 

 

NOTĂ:  

Înscrierea candidaţilor se realizează pe baza listelor întocmite (conform 

anexei 1) şi a următoarelor documente:  

a) cerere de înscriere (Anexa 2); 

b) certificat de naştere - în copie certificată ca fiind conformă cu originalul; 

c) actul de identitate (pentru conformitate) - în copie certificată ca fiind conformă cu 

originalul; 

d) declaraţie pe răspunderea candidatului că a luat la cunoştinţă şi că va respecta normele 

de protecţia muncii şi pe cele igienico - sanitare implicate de utilizarea corectă a 

echipamentelor, a sculelor, a dispozitivelor şi a verificatoarelor, a posturilor de lucru, a 

instrumentelor, a substanţelor etc. pe durata desfăşurării probelor de examen, că va 

respecta cerinţele particulare ale locului în care se vor desfăşura probele de examen, 

afişate sau prezentate de persoanele autorizate (Anexa 3). 
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