
La modulul CAL5 am modificat modul de tipărire a rezultatelor examenului, pe verso.

În metodologie (ordin 5005/2014) se menționează că există trei probe (Art. 22) care se evaluează cu
note de la 10 la 1, iar media generală se calculează ca medie aritmetică între cele trei note (Art. 49,
al. (1)). Se menționează, de asemenea, că rezultatul final este „admis”, „respins” etc. (Art. 50, al. 
(1)). Pe certificat scrie pe ultimul rând de la probele de examen „Rezultatul examenului”, iar pe a 
doua coloană scrie „Calificativ/Notă”. Având în vedere faptul că există mai multe interpretări ale 
datelor de mai sus, am introdus 4 variante de completare a certificatelor CAL5.

Se va proceda astfel:

1. Notele la cele trei probe se introduc doar cu cifre, de exemplu: 9,75. Programul calculează 
automat media generală. 

2. Cele 4 moduri de tipărire sunt prezentate mai jos.

2.1. Dacă se selectează opțiunea „ADMIS”, se va tipări la rezultat doar textul „ADMIS”.

2.2. Dacă se selectează opțiunea „9,75 (NOUĂ 75%)”, se va tipări la rezultat doar media în cifre și
litere.

2.3. Dacă se selectează opțiunea „ADMIS 9,75 (NOUĂ 75%)”, se va tipări la rezultat textul 
„ADMIS” urmat de media în cifre și litere.

2.4. Dacă se selectează opțiunea „ADMIS / 9,75 (NOUĂ 75%)”, se va tipări la rezultat textul 
„ADMIS” urmat de caracterul „/” și media în cifre și litere.

Art. 22. Examenul de certificare a absolvenților învățământului postliceal constă într-o probă 
practică, o probă scrisă și realizarea și susținerea unui proiect.

Art. 49. (1) Media generală la examenul de certificare pentru candidații din învățământul postliceal 
este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire a notelor obținute la proba practică, proba 
scrisă și susținerea proiectului. Nu se calculează media generală pentru candidații care nu au 
promovat una sau mai multe probe de examen. Sunt declarați „admis" candidații care au obținut cel 
puțin media generală 6 (șase).
(2) Candidații care nu îndeplinesc condițiile de la alin. (1) sunt declarați „respins" sau, după caz, 
„neprezentat" sau „eliminat din examen".



Art. 50. (1) După încheierea tuturor probelor și a corectării lucrărilor scrise, se comunică rezultatele 
finale. (2) Pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de certificare se întocmesc și se 
afișează liste nominale care cuprind: numele și prenumele candidaților, notele obținute la fiecare 
probă, media generală și rezultatul final, respectiv „admis", „respins", „neprezentat", „eliminat din 
examen".


