
NOTĂ 

privind desfășurarea și organizarea examenului de atestare  
a competențelor profesionale la informatică - 2020 

 
 

Pentru examenul de atestat la informatica se vor respecta urmatoarele : 

- In luna noiembrie va fi întrunit Consiliul consultativ pentru aprobarea subiectelor de examen 

de la proba practica; 

- Pana la data de 10 ianuarie 2020 se vor trimite in unitatile de invatamant subiectele pentru 

proba practică avizate de inspectorul de specialitate, împreună cu lista opțională de teme 

pentru proict; 

- Pana la data de 17 ianuarie 2020  se va trimite la ISJ, lista temelor propuse pentru realizarea 

produsului soft  aprobata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant (stabilirea 

temelor si alegerea acestora de catre candidati , sub semnatura, se face la nivelul unitatii de 

invatamant , pana la data de 15 ianuarie 2020); 

- Pana la data de 14 aprilie 2020 se vor trimite propunerile pentru comisiile de examen din 

unitatile de invatamant, propuneri  făcute de consiliile de administrație ale unităților de 

învățământ. Propunerile vor contine : 

a) Presedinte – directorul, directorul adjunt al unitatii de invatamant; 

b) Secretar- responsabilul catedrei de specialitate/comisiei metodice din 

unitatea scolara respectiva; 

c) Membri- doi profesori de specialitate, de regula din aceeasi unitate 

scolara unde invata elevii 

d) Un membru din comisie va fi responsabil cu respectarea normelor de 

protective a muncii 

              Vicepreședintele va fi repartizat de  ISJ. 

- până pe data de 1 mai 2020, dar nu cu mai putin de 10 zile înainte de data desfășurării 

examenului, se va trimite la ISJ graficul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea 

probelor. 

- până la data  de 1 mai 2020 elevii vor depune, si li se vor inregistra la secretariat, lucrarile 

însoțite de un referat întocmit de profesorul îndrumător si finalizat cu admis/respins 

- În termen de trei zile de la terminarea examenului comisia de examen va inainta Comisiei 

Județene un raport asupra modului de desfășurare a examenului conform Anexei din 

metodologie.  

 

 

 

Inspector școlar pentru informatică, 

Prof. Augustina – Ema Hreniuc      

 

 

 


