
 
  

 

  
 

CABINET MINISTRU 
 

CABINET MINISTRU 

 
 

O R D I N 

pentru modificarea Metodologie de organizare și desfășurare a examenului de certificare a 

calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 5005/02.12.2014 

 

În temeiul prevederilor art. 94, alin. (2) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare și al prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 

26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale, 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

emite prezentul ordin: 

 

Art. I Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării 

profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 5005/02.12.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

943/23.12.2014, se modifică după cum urmează:   

 

1. La articolul 15, alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„b) vicepreședinte - reprezentantul operatorului economic pentru una din calificările profesionale 

certificate sau, în lipsa acestuia, un reprezentant al Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social 

pentru formarea profesională (CLDPS) sau un reprezentant al agenției județene pentru ocuparea forței de 

muncă, după caz. ”  

 

2. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(3) Temele proiectelor pentru absolvenții învățământului postliceal, domeniul sănătate și asistență 

pedagogică, se transmit Direcției de sănătate publică din județ/municipiul București spre avizare.”  

 

3. La articolul 54, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
          „(2) Raportul CJEC/CMBEC pentru învățământul postliceal - domeniul sanitar se transmite și 

Direcției de sănătate publică județene/a municipiului București.” 

 

Art. II Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă din cadrul 

Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin.  

 

Art. III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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