CONDIŢII PRIVIND ÎNSCRIEREA LA DEFINITIVAT, SESIUNEA 2017

ART. 4. - (1) Stagiul de practică obligatoriu pentru obținerea definitivării în învățământ are o
durata de un an școlar (sau ore de predare echivalente normei de un an) fiind un stagiu efectiv de
predare la catedră, în sistemul național de învățământ preuniversitar, ca personal didactic calificat
conform studiilor absolvite.
(2) Cadrele didactice aflate pentru prima oară în situația efectuării stagiului de practică se
pot înscrie la examen pentru sesiunea din anul școlar următor și pot susține probele etapei
eliminatorii în anul școlar în care se face înscrierea. Datele din fișa de înscriere a candidaților
sunt introduse în sistemul informatizat în anul școlar în care aceștia susțin proba scrisă.
(3) Cadrele didactice care au efectuat stagiul de practică obligatoriu, dar nu s-au înscris sau nu au
promovat examenul, se pot înscrie în condițiile prevăzute de art. 241. alin. 4) - 5) din Legea
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având obligația de a
susține toate probele examenului în anul școlar în care se înscriu.
ART. 5. - (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 de predare a disciplinei.
(3) Subiectele pentru proba scrisă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în
conformitate cu programele specifice pentru examen, valabile pentru sesiunea respectivă, aprobate
prin ordin al ministrului educaţiei naţionale și cercetării științifice
(4) 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 de
definitivare în învăţământ, denumit în continuare calendar, aprobat anual prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale și cercetării științifice.
(5) Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută, în baza specialităţilor/programelor de studiu
înscrise pe diploma/diplomele de absolvire/licenţă/master pe care candidatul le deține, 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.
(6) Absolvenţii învăţământului superior se pot înscrie la examen și în baza:
a) diplomelor/certificatelor de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un
an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice - 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.7

(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 instituții de învățământ 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 instituții de învățământ 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 instituții de învățământ 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 absolvenții liceelor pedagogice, la
specializările
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universitare de institutori sau ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea
pedagogia învăţământului preşcolar și 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
modificările și completările ulterioare.
(3) Calculul vechimii efective la catedră, pentru obținerea definitivării în învățământ, 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 licență, după caz, și îndeplinirea condițiilor de formare
inițială pentru profesia didactică, conform legii.
b) orele de predare echivalente normei de un an se calculează înmulțind numărul de săptămâni ale
anului școlar cu numărul de ore din norma didactică a funcţiei didactice ocupate.
(4) Candidaţii care au început activitatea didactică în sistemul de învăţământ preuniversitar
anterior anului şcolar 2012 - 2013 se pot înscrie la examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la
începerea primului stagiu de practică, fără a depăşi 7 ani de predare efectivă la catedră cu statut de
cadru didactic calificat, până la sfârșitul anului școlar în care se susține examenul.
(5) Candidaţii care desfăşoară activitate didactică în sistemul de învăţământ preuniversitar
începând cu anul şcolar 2012 – 2013, se pot înscrie la examen, în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la
începerea primului stagiu.
(6) La propunerea inspectoratelor şcolare, direcţia de specialitate din Ministerul Educaţiei
Naţionale și Cercetării Științifice poate acorda derogare de maximum o lună de la vechimea minimă
la catedră de un an, prevăzută la art. 4.
Nu se acordă derogări de la prevederile alin. (4) și (5).
ART. 8. - (1) Dosarele cadrelor didactice care conţin toate documentele menţionate la art.7 alin.
(1) sunt transmise 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 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 un extras din aplicaţia electronică al fişei de înscriere.
(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 de specialitate.

