
Precizări privind înscrierile pentru examenul național de 
definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017: 
 

 Vă informăm că a fost publicat O.M.E.N. nr. 3114/19.01.2017 privind modificarea şi 
completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare 
în învăţământ, aprobată prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5087/2016 în Monitorul Oficial al României 
nr. 88/31.01.2017, partea I. 
  
 Precizăm că se pot înscrie la examenul naţional de definitivare în învăţământ în 
sesiunea 2017, candidaţii care depăşesc vechimea de 7 ani de predare efectivă la catedră cu 
statut de cadru didactic calificat, precum și candidaţii care au susţinut examenul naţional de 
definitivare în trei sesiuni fără să promoveze. 
  
 Candidaţii care au susţinut examenul naţional de definitivare în trei sesiuni fără să 
promoveze vor prezenta la dosar, alături de documentele necesare pentru înscriere prevăzute 
în Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în 
învăţământ, aprobată prin OMENCS nr. 5087/2016, adeverinţă privind achitarea taxei de 
înscriere la examen. Achitarea taxei în cuantum de 300 lei se face la unitatea de învăţământ 
la care se depune dosarul de înscriere. 
  
 Menţionăm că nu se pot înscrie pentru sesiunea 2017, candidaţii care au susţinut 
pentru a treia oară examenul naţional de definitivare în învăţământ în sesiunea 2016, fără să 
promoveze; aceştia, se vor putea  înscrie la examen în sesiunea 2018, după efectuarea unui 
nou an de stagiu, în condiţiile legii. 
  
 Probele examenului naţional de definitivare în învăţământ (inspecţiile de specialitate, 
evaluarea portofoliului profesional şi proba scrisă) se vor desfăşura conform  termenelor 
prevăzute în Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în 
învăţământ în anul şcolar 2016-2017, aprobat prin OMENCS nr. 5223/19.09.2016.  
 

Astfel, în perioada 01.02.2017- 14.02.2017, se vor desfășura următoarele activități, în 
condiţiile legii, după cum urmează: 

1. Înscrierea, la unităţile de învăţământ, a candidaţilor care solicită, în baza prevederile 
O.U.G. 96/2016, susţinerea probelor examenului naţional de definitivare în învăţământ 
în sesiunea 2017.  
Termen: 1 - 7 februarie 2017 

2. Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul şcolar, verificarea şi avizarea 
acestora. 
Termen: 8 - 9 februarie 2017 

3. Înregistrarea în aplicație a candidaților care susțin proba scrisă în sesiunea 2017. 
Termen: 10 - 13 februarie 2017 

4. Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere. 
Termen: 14 februarie 2017 

 
Probele examenului: 
 
Etapa I - eliminatorie 
a) susținerea a două inspecții de specialitate; 
b) evaluarea portofoliului profesional; 
 



Etapa a II-a - finală 
c) o probă scrisa.  

 
Înscrierea la examenul pentru definitivarea în învățământ se face la nivelul unității de 
învățământ, unde funcționează cadrul didactic în anul școlar 2016-2017, pe baza dosarului de 
înscriere, care conține următoarele documente: 

1. Cerere de înscriere (model anexă); 
2. Fișa de înscriere 2, la examenul național de definitivare în învățământ - prevăzute în 

anexa - completată și confirmată de conducerea unității de învățământ și semnată de 
candidat; 

3. Copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoțite de foaia 
matricolă/suplimentul la diplomă, certificate conform cu originalul de către 
conducerea unității de învățământ; 

4. Document certificat conform cu originalul de către conducerea unității de 
învățământ, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea 
programului de pregătire psihopedagogică și metodică; 

5. Copii ale următoarelor documente, certificate conform cu originalul de către 
conducerea unității de învățământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de 
identitate, certificat de naștere, document privind schimbarea numelui; 

6. Adeverință privind calificativul Bine sau Foarte bine acordat pentru anul școlar 
precedent anului în care se susține proba scrisă; 

7. Adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen. 
 
 
 


