
Înscrierea cadrelor didactice 

 la examenul național de definitivare în învățământ  

în anul școlar 2020-2021 
 

Examenul național de definitivare în învățământ se organizează în anul școlar 2020-

2021 conform Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare 

în învățământ aprobată prin OMEC nr. 5434/31.08.2020 (publicat în MO nr. 

852/17.09.2020) și a Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de 

definitivare în învățământul în anul școlar 2020-2021 aprobat prin OMEC 

5558/14.09.2020 (publicat în MO nr. 866/23.09.2020).  

 

Perioada de înscriere: 

- 01—16 octombrie – depunerea dosarelor în unitățile de învățământ 

- 19-22 octombrie – depunerea dosarelor la inspectoratul școlar; 

 

La înscrierea cadrelor didactice la Examenul Național de definitivare în învățământ - 

sesiunea 2021, vă rugăm să aveți în vedere în principal articolele 4, 9, 11, 12 și 13 din numărul 

5434/17.09.2020 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a 

Examenului Național de definitivare în învățământul preuniversitar. 

 

Condițiile de înscriere: 

Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidații trebuie să 

îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: 

a.  să aibă calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru activitatea desfășurată în anul 

școlar curent; 

b. media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu să fie minim 8, dar nu mai 

puțin de 7 la fiecare dintre probele respective; 

c. să îndeplinească condițiile privind durata stagiului practic obligatoriu la catedră, 

prevăzută la articolul 4 din OMEC nr. 5434/17.09.2020 privind aprobarea Metodologiei 

-  cadru de organizare și desfășurare a Examenului Național de definitivare în învățământul 

preuniversitar. 

 

 

Dosarul de înscriere - dosar plic - trebuie să conțină următoarele documente: 

a.  fișa de înscriere la examenul național de definitivare în învățământ - prevăzută 

în anexa nr. 1, completată și confirmată de conducerea unității de învățământ și semnată 

de candidat; 

b.  copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, 

însoțite de foaia matricolă/suplimentul la diploma, certificate „conform cu 

originalul” de către conducerea unității de învățământ; 

c. document certificat „conform cu originalul” de către a unității de învățământ, 

din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de 

pregătire psihopedagogică și metodică în specialitatea pentru care solicită 

înscrierea la examen. 
d. copii ale următoarelor documente certificate conform cu originalul de către 

conducerea unității de învățământ: 

  decizia de repartizare 

 buletin/carte de identitate 



 certificat de naștere  

 certificat de căsătorie  

 orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) 

e. adeverință privind calificativul „Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru 

ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică cu excepția 

candidaților aflați în primul an de stagiu (conform modelului anexat); 

f. Adeverința privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidații 

aflați în situația prevăzută la art. 4 alin. (3) - (conform modelului anexat). Taxa se 

achită la centrul de examen Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Bistrița. 

g. Adeverință din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a 

candidatului ca personalul didactic calificat, la data înscrierii. 

 

Pe coperta dosarului plic - de carton, se specifică: 

Numele şi prenumele candidatului (așa cum apare în fişa de înscriere);  

Telefonul:  

Unitatea de învăţământ la care este încadrat;  

Specialitatea la care va susţine examenul;  

Tipul examenului la care se înscrie (DEFINITIVAT)  

Sesiunea;  

 

 

Structura examenului este următoarea: 
 Etapa întâi - eliminatorie: 

a. susținerea două inspecții de specialitate până la data de 4 iunie 2021; 

b. evaluarea portofoliu profesional - în ziua în care este efectuată cea de a doua inspecție 

de specialitate. 

 Etapa a doua - finală: probă scrisă în data de 14 iulie 2021  

 

Prima inspecție se efectuează în semestrul întâi al anului școlar 2020-2021, iar a doua 

inspecție în semestrul al II-lea. Excepțiile de la această prevedere pot avea loc doar cu motive 

întemeiate, justificate cu acte doveditoare - conform art. 15, alin. 1 din OMEC nr. 5434/2020. 

 

 Centrul de examen pentru examenul Național de definitivare în învățământ - sesiunea 

2021 este Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Bistrița. 

 

 

 

 

 
 

Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane 

Prof. Rodica Brănișteanu 

 


