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Catre 

Toate unităţile şcolare din judeţ 

În atentia D-nei/D-lui Director 

 

Vă solicităm să informaţi cadrele didactice din şcoala dumneavoastră referitor la publicarea în 

Monitorul Oficial al României, nr. 754/28.09.2016, partea I, a Calendarului  de organizare şi desfăşurare a   

examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2016-2017, aprobat prin OMENCS nr. 

5223/ 19.09.2016 si  a OMENCS nr. 5087/ 31.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ. De asemenea, responsabilul cu formarea 

continuă din şcoala dvs. va realiza urmatoarele activitati: 

- va disemina,  în regim de urgenţă,  prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin OMENCS nr. 5087/ 31.08.2016 

şi ale Calendarului  de organizare şi desfăşurare a   examenului naţional de definitivare în 

învăţământ în anul şcolar 2016-2017, aprobat prin OMENCS nr. 5223/ 19.09.2016 

Vă informăm ca Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în 

învăţământ, aprobată prin OMENCS nr. 5087/ 31.08.2016, 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,  sunt afişate pe site-ul I.S.J. Giurgiu ( www.isjgiurgiu.ro) şi pe site-ul M.E.N.C.S. ( 

www.edu.ro). 

Conform calendarului  desfăşurării examenului naţional de definitivare în învăţământ din  anul şcolar 

2016-2017, înscrierile se pot face  până la data de 7 octombrie 2016, pentru urmatoarele categorii de 

cadre didactice: 

1)    cadrele didactice aflate pentru prima oară în situatia efectuării stagiului de practică 

(candidatii care au intrat in sistemul de invatamant in anul scolar 2016-2017); acestea  pot  

sustine probele etapei eliminatorii în anul scolar în care se face înscrierea. Datele din fisa de 

înscriere a candidatilor sunt introduse în sistemul informatizat în anul scolar în care acestia 

sustin proba scrisă. 

2) cadrele didactice care au efectuat stagiul de practică obligatoriu (candidatii care au intrat in 

sistemul de invatamant anterior anului scolar 2016-2017), dar nu s-au înscris sau nu au 

promovat examenul, se pot înscrie în conditiile prevăzute de art. 241. alin. 4) - 5) din Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având obligatia de a 

sustine toate probele examenului în anul scolar în care se înscriu. 

 

Dosarele candidaţilor vor conţine următoarele documente: 

      a) fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ - prevăzută în anexa nr. 1 a 

metodologiei, completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat ( se va 

avea in vedere existenta a 2 tipuri de fise de înscriere, respectiv fişa nr. 1 din anexă se va completa 

pentru prima categorie de cadre didactice, iar fişa nr. 2 se va completa pentru a 2-a categorie de cadre 

didactice); 

    b) copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia 

matricolă/suplimentul la diplomă, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de 

învăţământ;  

http://www.isjgiurgiu.ro/
http://www.edu.ro/


                                                                                                       
 
 
 
 

Str. Portului nr. 17, Giurgiu  
Tel: 0246/ 214255 

0246/ 214537 
Fax:  0246/ 214537 

www.isjgiurgiu.ro 
E-mail: isjgiurgiu@yahoo.com 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE ŞI 
CERCETĂRII 
ŞTIINŢIFICE 

    c) document certificat "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să 

rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi 

metodică; 

    d) copii ale următoarelor documente, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de 

învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, document privind 

schimbarea numelui; 

    e) adeverintă privind calificativul “Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru anul scolar precedent anului în 

care se sustine proba scrisă, pentru candidatii care au intrat in sistemul de invatamant anterior anului 

scolar 2016-2017. 
 

 Inspector şcolar general,  

Gigi Oprişan 

                                                                                                      Inspector şcolar dezvoltare resurse umane, 

                                                                                                                                                                                    

Georgeta Stănescu 

 
 

 

 


