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Pentru aprobarea proiectului de lege privind anularea  

examenelor de calificare la finalizarea programelor de  

formare profesională tehnică, anul de studii 2019-2020 

---------------------------------------------------------------- 
 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

privind anularea examenelor de calificare la finalizarea programelor de formare 

profesională tehnică, anul de studii 2019-2020. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Proiect  

  

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

  

LEGE 

privind anularea examenelor de calificare la finalizarea programelor  

de formare profesională tehnică, anul de studii 2019-2020 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

Art. I. – Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (1), art. 62 alin. (7) și 

art. 63 alin. (6) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014, în 

vederea prevenirii riscului de îmbolnăvire cu COVID-19 și în scopul asigurării 

securității, protecției vieții și sănătății absolvenților programelor de formare 

profesională tehnică, anul de studii 2019-2020:  

 

(1) Se anulează organizarea și desfășurarea examenelor de calificare la 

finalizarea programelor de formare profesională tehnică, anul de studii 2019-

2020.  

(2) Se eliberează certificatul de calificare pentru elevii care finalizează în 

acest an programe de formare profesională tehnică secundară cu medii de 

promovare a disciplinelor/modulelor/stagiilor de practică, prevăzute în Planul de 

învățământ, mai mari sau egale cu „5” (cinci), cu calcularea mediei generale 

conform formulei: Media generală = media de promovare a 

disciplinelor/modulelor de profil *0.3 + media de promovare a stagiilor de 

practică * 0.7, cu două zecimale, fără rotunjire. 

(3) Se eliberează diploma de studii profesionale pentru elevii care 

finalizează în acest an programe de formare profesională tehnică postsecundare 

și postsecundare nonterțiare cu medii de promovare a unităților de curs/stagiilor 

de practică prevăzute în Planul de învățământ mai mari sau egale cu „5” (cinci), 

cu calcularea mediei generale conform formulei: Media generală = media de 

promovare a unităților de curs fundamentale și de specialitate *0.4 + media de 

promovare a stagiilor de practică * 0.6, cu două zecimale, fără rotunjire.  

(4) Elevii care finalizează în acest an programe de formare profesională 

tehnică secundară/postsecundară/postsecundară nonterțiară care nu reușesc să 

finalizeze acest an de studii cu medii de promovare a disciplinelor (unităților de 

curs)/modulelor/stagiilor de practică prevăzute în Planul de învățământ mai mari 

sau egale cu „5” (cinci), restanțierii din anii precedenți, candidaţii restabiliţi 

pentru susţinerea examenului de calificare vor putea susține examenul de 

calificare în următoarea sesiune, în condițiile stabilite de Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării.  
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Art. II. – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va asigura eliberarea 

certificatelor de calificare/diplomelor de studii profesionale elevilor care 

finalizează în acest an programe de formare profesională tehnică în conformitate 

cu prevederile prezentei legi.  

 

Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova.  

 

Președintele Parlamentului  
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