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ORDIN Nr. 4.300 

privind completarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare 

 a examenului national de definitivare in invatamant, aprobata  

prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.211/2018 

  

  

   Avand in vedere: 

   – art. 241 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

   – art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor 

masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant, cu modificarile ulterioare; 

   – art. 38 din cap, VIII al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind 

reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei 

epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative; 

   – Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile 

care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19, aprobata cu modificari si completari prin Hotararea Parlamentului Romaniei 

nr. 5/2020; 

   – Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii nr. 

4.267/841/2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor 

cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice si toate 

structurile aflate in subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si 

Cercetarii, 

   in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 

24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, 

  

   ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin. 

  

   Art. I. - Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a examenului national de 

definitivare in invatamant, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 

5.211/2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 din 11 

octombrie 2018, se completeaza dupa cum urmeaza: 

   1. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), 

cu urmatorul cuprins: 

   "(21) Perioada concediului de maternitate, precum si perioada suspendarii cursurilor 

ca urmare a declararii starii de urgenta/alerta se considera vechime la catedra pentru 

cadrele didactice inscrise la examenul national de definitivare in invatamant." 

   2. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu urmatorul cuprins: 

   "Art. 51. - Prin exceptie de la dispozitiile art. 5, in sesiunea 2020, structura 

examenului este urmatoarea: 

   1. etapa I - eliminatorie: 

   a) sustinerea a cel putin unei inspectii de specialitate/recunoasterea notei 

obtinute la ultima inspectie la clasa, sustinuta in calitate de cadru didactic 

calificat; 

   b) evaluarea portofoliului profesional;2. etapa a II-a - finala: o proba scrisa." 

   3. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu urmatorul 

cuprins: 

   "Art. 151. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 15, in anul scolar 2019-2020, 

candidatii care nu au sustinut prima inspectie de specialitate in cadrul examenului pot 

solicita inspectoratului scolar recunoasterea notei obtinute la ultima inspectie la 
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clasa, sustinuta in calitate de cadru didactic calificat. Solicitarea se transmite in 

scris inspectoratului scolar, pana la data de 5 iunie 2020, candidatii precizand 

unitatea de invatamant in care a fost sustinuta inspectia pentru care solicita 

recunoasterea, precum si nota obtinuta/calificativul obtinut la inspectie. 

   (2) Comisia de recunoastere si echivalare a inspectiei este alcatuita din 

inspectorul scolar care coordoneaza disciplina/metodistul si directorul unitatii de 

invatamant in care a fost sustinuta inspectia. In urma analizei documentelor care 

atesta efectuarea inspectiei si rezultatul acesteia, comisia intocmeste un proces-

verbal de recunoastere/echivalare a notei, pe care il transmite inspectorului scolar 

pentru dezvoltarea resursei umane, in vederea completarii dosarului candidatului. 

   (3) Calificativele obtinute de catre candidati la inspectiile pentru care solicita 

recunoastere se echivaleaza cu note, dupa cum urmeaza: FB (foarte bine) cu nota 10, B 

(bine) cu nota 8, A (acceptabil) cu nota 7, S (slab) cu nota 5. 

   (4) Recunoasterea/Echivalarea inspectiei, la solicitarea candidatilor, se realizeaza 

pana la data de 12 iunie 2020." 

   4. La articolul 16, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), 

cu urmatorul cuprins: 

   "(41) Candidatii inscrisi la examen in sesiunea 2020, care au nota de promovare la 

inspectia sustinuta/recunoscuta, transmit comisiei constituite in baza prevederilor 

art. 15 alin. (6), spre evaluare, portofoliul profesional in format electronic/in 

format letric, pana la data de 12 iunie 2020." 

   5. La articolul 18 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera 

b1), cu urmatorul cuprins: 

   "b1) media aritmetica a notelor finale la inspectie si portofoliu sa fie minimum 8, 

dar nu mai putin de 7 la fiecare dintre probele respective; candidatilor carora li s-au 

efectuat ambele inspectii li se considera, in vederea calcularii mediei aritmetice, cea 

mai mare dintre notele obtinute la cele doua inspectii de specialitate." 

   6. La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), 

cu urmatorul cuprins: 

   "(3) Repartizarea in sali a candidatilor care sustin examenul in sesiunea 2020 se 

face cu respectarea masurilor de distantare fizica, in contextul situatiei 

epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Intr-o sala de 

examen pot sustine proba scrisa un numar de maximum 10 candidati. Comisia de examen 

judeteana/a municipiului Bucuresti poate dispune orice masura suplimentara considera 

necesar a fi luata pentru protejarea sanatatii candidatilor, in acord cu reglementarile 

legale in vigoare la data sustinerii probei scrise." 

   7. Dupa articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu urmatorul 

cuprins: 

   "Art. 361. - In sesiunea 2020 a examenului, nota obtinuta la examen se calculeaza 

dupa formula: ND=(2NI+NP+7NS)/10, unde: ND este nota la definitivat, NI este nota la 

inspectie (respectiv cea mai mare dintre notele la cele doua inspectii de specialitate 

obtinute de candidatul care a sustinut ambele inspectii), NP este nota la portofoliu, 

NS este nota la proba scrisa, toate notele fiind obtinute de candidat in sesiunea de 

examen curenta. Nota minima de promovare a examenului este 8 (opt)." 

  

   Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplica in perioada anului scolar 2019-

2020. 

   Art. III. - Directia generala invatamant preuniversitar prin Directia formare 

continua din cadrul Ministerul Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare duc la 

indeplinire prevederile prezentului ordin. 

   Art. IV. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

  

  

Ministrul educatiei si cercetarii, 

Cristina Monica Anisie 

  

  

   Bucuresti, 21 mai 2020. 

   Nr. 4.300. 

 


