
Anexa nr. 3 

(Anexa nr. 8 la metodologie) 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal 

Sesiunea: iunie-iulie 2020 

FIŞA 

de evaluare a proiectului şi a susținerii orale 
 

Numele şi prenumele candidatului: ................................................ 

Centrul de examen: .................................................................. 

Unitatea/Instituția de învăţământ absolvită: ................................... 

Calificarea profesională: ............................................................. 

Competente vizate a fi atinse (conform SPP): 

1. ................................................................................... 

2. ................................................................................... 

3. ................................................................................... 

 

Tema proiectului: 

............................................................................................. 
Numele, prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect: ............................................ 

Nr. 

crt. 

A. Criterii de evaluare^1 a proiectului 

realizat de candidat 

Indicatori de 

realizare^2 

Punctaj 

maxim pe 

indicator 

Punctaj acordat 

Evaluator 

1 

Evaluator 

2 

Evaluator 

3 

1. 
Planificarea elaborării proiectului  

(20 p) 

Indicator 1 ... p       

Indicator 2 ... p       

................ ... p       

2. 
Realizarea părţii scrise a proiectului  

(50 p) 

Indicator 1 ... p       

Indicator 2 ... p       

................ ... p       

TOTAL MAXIM REALIZARE PROIECT^3 70 p       

Nr. 

crt. 

B. Criterii de apreciere a 

performanței candidatului la proba 

orală de susţinere a proiectului 

Indicatori de 

realizare 

Punctaj 

maxim pe 

indicator 

Punctaj acordat 

Evaluator 

1 

Evaluator 

2 

Evaluator 

3 

1. 

Prezentarea şi promovarea 

proiectului  

(30 p) 

Indicator 1 ... p       

Indicator 2 ... p       

................ ... p       

TOTAL MAXIM SUSŢINERE PROIECT^4 30 p       

PUNCTAJ TOTAL^5 100 p       

PUNCTAJ FINAL^6       

^1 Criteriile de evaluare sunt enunţuri asociate competenţelor/rezultatelor învăţării care specifică cu 

mai multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura 

nivelul de dobândire a competenţei. Fiecărui criteriu i se alocă un punctaj maxim. 
^2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiţi în relaţie cu 

competenţele/rezultatele învăţării. Fiecărui indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor 

indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului. 

^3 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total obţinut de candidat pentru toate criteriile. 

^4 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total obţinut de candidat pentru toate criteriile. 

^5 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total acordat pentru candidat. 

^6 Se calculează punctajul final ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre cei trei 

evaluatori. 

Întrebările Comisiei^7 
^7 Se completează de un membru al comisiei de examinare. Răspunsurile la întrebări vor fi luate în 

considerare la acordarea punctajului la proba orală. 

Întrebare 
Observații referitoare la răspunsurile la întrebări ale 

candidatului 

    

    

    

    

    



Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării probei de realizare a proiectului şi 

a susținerii orale: 

 
 

Profesori evaluatori (numele, prenumele şi semnătura):  

Evaluator 1: ................................. 
Evaluator 2: ................................. 

 

 

Președinte de comisie (numele, prenumele şi semnătura): 

 

 

 

Data: 
 


