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Noua metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului naţional de definitivare în 

învăţământ a fost aprobată prin OMECTȘ nr. 5.087/31.08.2016. Pentru a veni în sprijinul 

candidaților la examenul de definitivare în învățământ, redăm în continuare principalele 

elemente de noutate. 

 

Structura examenului (art. 3) 
 

Etapa I 

eliminatorie 

 susținerea a două inspecţii de specialitate 

 evaluarea  portofoliului profesional 

Etapa a II-a 

finală 

 o probă scrisă 

 

Stagiul de practică obligatoriu (art. 4) 

 un an școlar (sau ore de predare echivalente normei de un an) de predare la catedră, în 

sistemul național de învățământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform 

studiilor absolvite.   

 

Organizarea examenului (art. 5) 

 pe discipline sau pe specialităţi, în baza diplomei de absolvire/ licenţă/ master/ 

postuniversitar/ conversie, cu minimum 90 de credite transferabile 

 conform Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de 

definitivare în învăţământ, aprobat anual prin OMENCȘ 

 

Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în 

învăţământul preuniversitar. 

Înscrierea candidaţilor 

 la nivelul unităților de învăţământ 

 conținutul dosarului:  



a) fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ - prevăzută în 

anexa nr. 1, completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de 

candidat; 

      b) copii certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ: 

 actele de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia 

matricolă/suplimentul la diplomă  

 document din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea 

programului de pregătire psihopedagogică şi metodică (art. 7, al. (2)) 

 decizia de repartizare pe post,  

 buletin/carte de identitate,  

 certificat de naştere,  

 document privind schimbarea numelui; 

         c) adeverință privind calificativul “Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru anul școlar 

precedent anului în care se susține proba scrisă 

Rezultatele evaluării dosarului (admis / respins) se vor afișa la ISMB și pe site-ul ISMB. 

Efectuarea inspecţiilor de specialitate 

 

Unde? 

 în unitatea de învăţământ la care este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă 

unitate de învăţământ, cu avizul ISMB 

Câte? 

 4 activităţi didactice  

La ce disciplină? 

 la disciplina pe care cadrul didactic este încadrat în anul școlar respectiv 

Cum se evaluează? 

 se evaluează prin note de la 1 la 10  care nu pot fi contestate și  sunt valabile numai în 

sesiunea pentru care candidatul s-a înscris 

Comisia pentru inspecţia de specialitate: 

 inspectorul școlar de specialitate 

 directorul/directorul adjunct al școlii/responsabilul comisiei metodice de specialitate 

Structura și evaluarea portofoliului profesional 

 

 Este alcătuit de fiecare candidat, pe parcursul unui semestru. 

 Cuprinde:  

a) curriculum vitae 

b) o scrisoare de intenție, având între 200 și 400 de cuvinte, în care se prezintă motivația 

participării la examenul de definitivat, obiectivele și așteptările proprii în formarea 

personală ca profesor, autoaprecierea activității/experienței câștigate pe parcursul 

semestrului, autoaprecierea portofoliului profesional și propuneri de ameliorare; 



c) un raport de progres școlar, însoțit de următoarele documente suport: 

i) planificările: anuale, semestrială și pe unități de învățare; 

ii) minimum 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lecții diferite; 

iii) instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testării, 

măsuri); 

iv) catalogul profesorului; 

v) resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei. 

d)  Autoevaluarea portofoliului profesional, conform Grilei de evaluare (Anexa nr. 4) 

 Evaluarea este realizată conform Grilei de evaluare precizate în Anexa nr. 4, în ziua în 

care este efectuată cea de-a doua inspecție de specialitate, cu note între 1 și 10. Nota 

acordată nu poate fi contestată. 
 

Organizarea şi susţinerea probei scrise 

 

Structura probei scrise  a examenului (art. 15) 

    a) disciplina de specialitate și  metodica predării acesteia -  pentru profesori din 

învăţământul de masă şi din învăţământul special, antrenori şi cadre didactice medicale cu 

studii superioare; 

    b) limba şi literatura română și matematică, metodica predării acestora - pentru învăţători, 

institutori şi profesori pentru învăţământul primar din unităţile şcolare cu limba de predare 

română; 

    c) limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, 

matematică, metodica predării acestora la clasele cu predare în limbile minorităţilor - pentru 

învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământul primar din unităţile şcolare cu limba de 

predare în una dintre limbile minorităţilor naționale; 

    d) limba română şi literatura pentru copii, metodica activităţii instructiv-educative din 

învăţământul preşcolar - pentru educatoare, institutori şi profesori pentru învăţământul 

preşcolar din unităţile preşcolare cu predare în limba română; 

    e) limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, 

metodica predării acestora -  pentru educatoare, institutori şi profesori pentru învăţământul 

preşcolar din unităţile preşcolare cu limba de predare în una dintre limbile minorităţilor 

naționale; 

    f) limba română şi literatura pentru copii, matematică, metodica predării acestora sau 

terapie educațională complexă și integrată -  pentru învăţători-educatori, învăţători, învăţători-

itineranţi, institutori, profesori pentru învăţământul primar din învăţământul special cu predare 

în limba română; 

    g) limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, 

matematica, metodica predării acestora la clasele cu predare în limbile minorităţilor, sau 

terapie educațională complexă și integrată - pentru învăţători, învăţători-itineranţi, institutori, 

profesori pentru învăţământul primar din învăţământul special cu predare în una dintre limbile 

minorităţilor ; 

    h) limba română şi literatura pentru copii, metodica activităţii instructiv-educative în 

învăţământul preşcolar sau terapie educațională complexă și integrată - pentru educatoare, 

institutori, profesori pentru învăţământul preşcolar din învăţământul special cu predare în 

limba română ; 

    i) limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, metodica 

predării acestora sau terapie educațională complexă și integrată - pentru educatoare, 

institutori, profesori pentru învăţământul preşcolar din învăţământul special cu predare în una 

dintre limbile minorităţilor ; 



    j) disciplina de specialitate şi didactica acesteia - pentru maiştri-instructori, antrenori şi 

cadre didactice medicale cu studii medii. 

 

 Proba scrisă se desfăşoară în centrele de examen la data prevăzută în calendar, 

începând cu ora 10,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore. 

 Candidaţii şi asistenţii supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, 

obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, 

caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care 

intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, alte obiecte/materiale a căror 

utilizare afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și 

obiectivitate. Materialele și/sau obiectele  nepermise vor fi depuse în sala de 

depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.  

 Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; 

desenele/graficele se execută cu creion negru. 

 Rezultatele probei scrise se afişează la sediul centrului de examen şi se publică pe site-

ul www.definitivat.edu.ro, la data prevăzută în calendar. 
 

Evaluarea lucrărilor 

 

 Lucrarea scrisă este apreciată cu note de la 1 la 10, conform baremului de evaluare şi 

notare, un punct fiind acordat din oficiu. 

 În structura lucrării scrise, subiectul de specialitate are o pondere de 60%  iar  

subiectul de metodică de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu.  

 Nota obținută la examen se calculează după formula: ND=(NI1+NI2+NP+7NS)/10, 

unde ND reprezintă nota la examen, NI1 reprezintă nota inspecției de specialitate 1, 

NI2 reprezintă nota inspecției de specialitate 2, NP reprezintă nota acordată pentru 

portofoliul profesional personal iar NS reprezintă nota la proba scrisă. Nota minimă de 

promovare a examenului este 8 (opt). 
 

Soluţionarea contestaţiilor 

 

 Contestaţiile se depun la centrele de examen, în termenul prevăzut în calendar. 

 Eliberarea certificatelor de acordare a definitivării în învăţământ se realizează de către 

ISMB. 
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