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    (1) Stagiul practic minim, obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ, are o durată de un an 

şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu de predare efectivă la catedră, în 

sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu statut de personal didactic calificat, conform studiilor 

absolvite. 

    (2) Candidaţii aflaţi pentru prima dată în situaţia efectuării stagiului practic prevăzut la alin. (1) se pot 

înscrie la examen dacă, la data înscrierii, au încheiat un contract de muncă într-o unitate de învăţământ 

preuniversitar, ce prevede activitate la catedră cu normă întreagă, în calitate de cadru didactic calificat, şi 

pot susţine proba scrisă numai dacă finalizează stagiul practic obligatoriu în sesiunea respectivă. 

    (3) Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult 3 ori. 

Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unei taxe în cuantum de 300 lei la unitatea 

de învăţământ desemnată centru de examen. 

    (4) Cuantumul taxei de înscriere poate fi modificat de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, 

la propunerea fundamentată a comisiei de examen judeţene/a municipiului Bucureşti, luându-se în calcul 

toate cheltuielile aferente examenului - cheltuielile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea probelor de 

examen, alte cheltuieli conexe, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

    ART. 5 

    Structura examenului este următoarea: 

    1. etapa I - eliminatorie: 

    a) susţinerea a două inspecţii şcolare de specialitate; 

    b) evaluarea portofoliului profesional personal, denumit în continuare portofoliu; 

    2. etapa a II-a - finală: o probă scrisă. 

    ART. 6 

    (1) Examenul se susţine în limba română. 

    (2) Cadrele didactice care predau la clase cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale pot 

susţine probele examenului în limba minorităţii naţionale la care asigură predarea. 

    ART. 7 

    Subiectele pentru proba scrisă sunt elaborate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, pe 

discipline/specialităţi, în conformitate cu programele specifice pentru examen, valabile pentru sesiunea 

respectivă, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. Responsabilitatea privind 

elaborarea/actualizarea programelor de examen în baza cărora se elaborează subiectele, precum şi 

elaborarea ordinului de ministru de aprobare a programelor de examen revine Centrului Naţional de 

Politici şi Evaluare în Educaţie. 

    ART. 8 

    Examenul se organizează distinct pentru fiecare funcţie didactică de predare, pe discipline sau pe 

specialităţi, în conformitate cu Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru 

definitivare în învăţământ, denumit în continuare Calendar, aprobat anual prin ordin al ministrului 

educaţiei şi cercetării. 

    ART. 9 



    Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută, în baza specialităţilor/programelor de studii înscrise pe 

diploma/diplomele de absolvire/licenţă/master pe care candidatul le deţine, la una dintre disciplinele pe 

care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile 

şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, în vigoare în anul şcolar respectiv, denumit în continuare Centralizator. 

    ART. 10 

    (1) Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul 

preuniversitar. 

    (2) Drepturile salariale se acordă cadrelor didactice care au promovat examenul, începând cu data de 1 

septembrie a anului şcolar următor celui în care s-a desfăşurat examenul. 

 

    CAPITOLUL II 

    Organizarea şi desfăşurarea examenului 

 

    SECŢIUNEA 1 

    Înscrierea candidaţilor 

 

    ART. 11 

    (1) Înscrierea la examen se face în baza diplomei/diplomelor de absolvire/licenţă/master pe care 

candidatul le deţine. 

    (2) Absolvenţii învăţământului superior se pot înscrie la examen şi în baza: 

    a) diplomelor/certificatelor de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi 

jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării - studii aprofundate, studii academice 

postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat - în 

concordanţă cu Centralizatorul, ori a certificatului de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite 

transferabile care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental 

aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă/certificat, conform Centralizatorului; 

    b) diplomelor dobândite prin programele de conversie care asigură dobândirea de noi competenţe pentru 

noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale, în 

concordanţă cu Centralizatorul; 

    c) diplomelor dobândite în baza studiilor universitare de masterat/master, care au minimum 90 de credite 

transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor 

universitare de lungă durată, în concordanţă cu Centralizatorul; 

    d) diplomelor dobândite în baza studiilor universitare de masterat/master, care au minimum 90 de credite 

transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor 

universitare de licenţă şi masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel 

liceal/postliceal, în concordanţă cu Centralizatorul. 

    ART. 12 

    (1) Înscrierea la examen se face în perioada prevăzută în Calendar, avându-se în vedere respectarea 

condiţiilor prevăzute la art. 4. Dosarul de înscriere se depune la una dintre unităţile de învăţământ la care 

candidatul este încadrat în anul şcolar respectiv şi conţine următoarele documente: 

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

completată şi certificată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat; 



    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; 

    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 în specialitatea pentru care se solicită înscrierea la examen; 

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

învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atestă 

schimbarea numelui (dacă este cazul); 

    e) adeverinţă privind calificativul "Bine" sau "Foarte bine" acordat pentru ultimul an şcolar în care 

candidatul a desfăşurat activitate didactică, cu excepţia candidaţilor aflaţi în primul an de stagiu; 

    f) adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută 

la art. 4 alin. (3); 

    g) adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal 

didactic calificat, la data înscrierii. 

    (2) Pregătirea psihopedagogică este certificată prin: 

    a) foaia matricolă/anexă la diploma de licenţă sau de absolvire, în care este consemnată parcurgerea 

disciplinelor psihopedagogice şi metodice, sau prin certificat de absolvire a unui program de pregătire 

psihopedagogică, organizat de instituţii de învăţământ superior, prin departamentele pentru pregătirea 

personalului didactic, pentru absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă sau de scurtă 

durată şi ai învăţământului postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică până în anul 2009; 

    b) certificat de absolvire a unui program de pregătire psihopedagogică, cu minimum 30 de credite 

transferabile (nivel I), organizat de instituţii de învăţământ superior, prin departamentele pentru pregătirea 

personalului didactic, pentru absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă şi scurtă 

durată/postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică începând cu anul 2009, precum şi pentru 

absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi ai ciclului II de studii universitare de 

masterat, încadraţi în învăţământul preşcolar, în învăţământul preuniversitar obligatoriu şi pe catedre de 

pregătire/instruire practică; 

    c) certificat de absolvire a unui program de pregătire psihopedagogică, cu minimum 60 de credite 

transferabile (nivel II), organizat de instituţii de învăţământ superior, prin departamentele pentru 

pregătirea personalului didactic, pentru absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată 

încadraţi în învăţământul liceal/postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică începând cu anul 

2009, precum şi pentru absolvenţii ciclului II de studii universitare de masterat, încadraţi în învăţământul 

liceal/postliceal; 

    d) diploma de bacalaureat, de absolvire sau de licenţă, pentru absolvenţii liceelor pedagogice, la 

specializările învăţători-educatoare şi educator-puericultor, pentru absolvenţii colegiilor universitare de 

institutori sau ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea pedagogia învăţământului 

preşcolar şi primar, pentru care se consideră îndeplinită cerinţa privind pregătirea psihopedagogică de 

nivel I, prevăzută în Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în 

vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.745/2012, cu completările ulterioare. 

    (3) Calculul vechimii efective la catedră, pentru obţinerea definitivării în învăţământ, se realizează după 

cum urmează: 

    a) se ia/iau în calcul întreaga perioadă/toate perioadele consecutive sau nu în care s-a prestat activitate de 

predare efectivă, ca personal didactic calificat, respectiv după absolvirea studiilor de specialitate cu examen 



de diplomă sau de licenţă, după caz, şi îndeplinirea condiţiilor de formare iniţială pentru profesia didactică, 

conform legii; 

    b) orele de predare echivalente normei de un an se calculează înmulţind numărul de săptămâni ale anului 

şcolar cu numărul de ore din norma didactică a funcţiei didactice ocupate; 

    c) perioada concediului de maternitate se consideră vechime la catedră. 

    (4) La propunerea inspectoratelor şcolare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin direcţia cu atribuţii în 

organizarea şi desfăşurarea examenului, poate acorda derogare de maximum o lună de la vechimea minimă 

la catedră de un an, prevăzută la art. 4 alin. (1). 

    ART. 13 

    Cadrele didactice care nu au promovat examenul se pot înscrie pentru o nouă sesiune în condiţiile 

prevăzute de art. 42 din prezenta metodologie, de art. 241 alin. (4) coroborat cu alin. (1) lit. a) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

    ART. 14 

    (1) Dosarele candidaţilor, care conţin toate documentele menţionate la art. 12 alin. (1), sunt depuse şi 

înregistrate la inspectoratul şcolar de către persoane delegate de conducerea unităţii de învăţământ, în 

perioada prevăzută în Calendar, sunt verificate de inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, 

avizate de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar şi validate de către inspectorul şcolar general 

adjunct, în calitate de preşedinte al comisiei de examen. 

    (2) Datele din fişa de înscriere a candidaţilor sunt introduse în sistemul informatizat. Candidatul primeşte 

şi semnează extrasul fişei de înscriere din aplicaţia electronică, care include acordul privind afişarea pe 

internet a datelor cu caracter personal. 

    (3) Înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere se realizează 

de către inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, prin afişare la inspectoratul şcolar şi pe site-

ul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. În caz de respingere a 

dosarului în urma introducerii datelor în aplicaţia electronică, candidatul este înştiinţat şi în scris, cu 

precizarea motivării respingerii dosarului. 

    (4) Candidaţilor respinşi nu li se efectuează inspecţiile şcolare de specialitate. 

 

    SECŢIUNEA a 2-a 

    Efectuarea inspecţiilor şcolare de specialitate 

 

    ART. 15 

    (1) Inspecţiile şcolare de specialitate se susţin în perioada prevăzută în Calendar, în unitatea de 

învăţământ la care este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate de învăţământ, cu avizul 

inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi aprobarea directorului unităţii de învăţământ 

primitoare. Prima inspecţie se efectuează în semestrul I, iar a doua inspecţie în semestrul al II-lea. În situaţii 

speciale, dovedite cu documente justificative, candidaţii pot solicita în scris inspectoratului şcolar efectuarea 

ambelor inspecţii de specialitate în semestrul al II-lea, dar nu la un interval mai mic de 30 de zile. 

    (2) Inspecţiile de specialitate se efectuează la 4 activităţi didactice, se evaluează prin note de la 1 la 10 care 

nu pot fi contestate şi sunt valabile numai în sesiunea pentru care candidatul s-a înscris, în condiţiile 

prevăzute la art. 4. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

    (6) Inspecţia de specialitate este efectuată de o comisie formată din: 

    a) inspectorul şcolar care coordonează disciplina la care candidatul susţine examenul şi care are aceeaşi 

specializare sau poate preda disciplina celui inspectat, potrivit Centralizatorului; 



    b) directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ în care se desfăşoară inspecţia/responsabilul 

comisiei metodice de specialitate. 

    ………………………………………………………………………………………………………………. 

    (11) Inspecţiile de specialitate la clasă se evaluează prin note de la 1 la 10, în baza fişelor de evaluare a 

activităţii didactice, prevăzute în anexa nr. 2. Notele obţinute la inspecţiile de specialitate şi nota finală, 

calculată ca medie aritmetică a acestora cu două zecimale exacte fără rotunjire, se trec în procesul-verbal 

pentru inspecţia de specialitate, prevăzut în anexa nr. 3, se semnează de către membrii comisiei care 

efectuează inspecţia şi se consemnează în registrul de inspecţii al unităţii de învăţământ. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

    Structura şi evaluarea portofoliului profesional personal 

 

    ART. 16 

    (1) Perioada în care candidatul elaborează portofoliul începe după validarea înscrierii la examen şi se 

finalizează cu evaluarea acestuia în semestrul al doilea al anului şcolar în care susţine proba scrisă. 

    (2) Portofoliul este particularizat pentru una din clasele/grupele din norma didactică a candidatului şi 

evaluează nivelul de competenţă didactică a acestuia, urmărind adaptarea pregătirii psihopedagogice la 

specificul clasei/grupei selectate. În elaborarea portofoliului, candidatul respectă precizările formulate în 

programa de pedagogie şi elemente de psihologie şcolară în vigoare, corespunzătoare funcţiei didactice 

ocupate. 

    (3) Portofoliul cuprinde: 

    a) curriculum vitae; 

    b) o scrisoare de intenţie, având între 200 şi 400 de cuvinte, în care se prezintă motivaţia participării la 

examenul de definitivat, obiectivele şi aşteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoaprecierea 

activităţii/experienţei câştigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea portofoliului şi propuneri de 

ameliorare, inclusiv aprecieri privind strategii/metode/instrumente privind predarea-învăţarea-evaluarea 

în sistem blended learning/online; 

    c) un raport de progres şcolar, însoţit de următoarele documente-suport: 

    (i) planificările: anuale, semestrială şi pe unităţi de învăţare; 

    (ii) minimum 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lecţii 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, conform grilei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4. 

    (4) Evaluarea portofoliului este realizată conform grilei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4, în ziua în 

care este efectuată cea de-a doua inspecţie de specialitate, de către comisia constituită în baza prevederilor 

art. 15 alin. (6). 

    (5) Portofoliul este notat cu note între 1 şi 10. Nota acordată nu poate fi contestată. 

    (6) Portofoliul se poate realiza şi pe baza activităţilor privind predarea–învăţarea–evaluarea în sistem 

blended learning/online. 

 

  


