
ORDIN nr. 6.409 din 14 decembrie 2022 
pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
examenului de certificare  a calificării profesionale pentru 
absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani,  aprobată 
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014 
 
EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1261 din 28 decembrie 2022 
Data intrarii in vigoare : 28 decembrie 2022 
 
 
    În temeiul prevederilor art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
    având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei nr. 
3.505/2022 privind structura anului şcolar 2022-2023, 
    având în vedere Referatul cu nr. 2.791 DGIP din 6.12.2022 de 
aprobare a Ordinului privind modificarea Metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale 
pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, 
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014, 
    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului 
nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin. 
    ART. I 
    Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de 
certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii 
învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul 
ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 21 octombrie 2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
    1. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "(4)  CJEC/CMBEC stabilesc, în fiecare an şcolar, unităţile de 
învăţământ care organizează examenul de certificare a calificării 
profesionale, denumite în continuare centre de examen, având în vedere 
criteriile prevăzute în anexa nr. 1, şi unităţile de învăţământ 
arondate acestora, până cel târziu la data de 31 ianuarie, în anul 
şcolar în care se derulează examenul de certificare." 
 
    2. La articolul 10, litera d) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "d) propun centrele de examen, până cel târziu la data de 31 
ianuarie, în anul şcolar în care se derulează examenul de certificare, 
stabilind unităţile de învăţământ - centre de examen, unităţile de 
învăţământ arondate fiecărui centru de examen (dacă este cazul), 
calificările profesionale pentru care se organizează examene de 
certificare a calificării profesionale şi locul în care se vor 
desfăşura probele de examen, şi iau măsuri pentru organizarea 
centrelor de examen în vederea desfăşurării probelor de examen, 
respectând standardul de pregătire profesională al fiecărei calificări 
profesionale;" 



 
    3. La articolul 21, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    "(5)  Lista naţională a temelor pentru proba practică şi fişele de 
evaluare asociate, aprobate de preşedintele CNEC, se postează pe site-
ul MEN/CNDIPT pentru a fi la dispoziţia tuturor unităţilor de 
învăţământ profesional şi tehnic din judeţe şi din municipiul 
Bucureşti, până la data de 15 ianuarie, în anul şcolar în care se 
organizează examenul de certificare a calificării profesionale. 
ISJ/ISMB înştiinţează unităţile de învăţământ cu privire la postarea 
Listei naţionale a temelor pentru proba practică şi a fişelor de 
evaluare asociate." 
 
 
 
    ART. II 
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală 
minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare a 
Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare 
judeţene/al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ 
preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 
    ART. III 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
 
 
                    p. Ministrul educaţiei, 
                    Gigel Paraschiv, 
                    secretar de stat 
 
    Bucureşti, 14 decembrie 2022. 
    Nr. 6.409. 
    ---- 
 
 

 


