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CĂTRE 
             UNITĂȚILE ȘCOLARE DIN JUDEȚUL GALAȚI 
 

Ca urmare a publicării în M.O. nr. 88/31.01.2017 a OMEN nr. 3114/19.01.2017, privind modificarea 

și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în 

învățământ, aprobată prin OMENCȘ nr. 4087/2016, vă informăm că în perioada 01.02.2017-14.02.2017 se va 

realiza înscrierea și validarea candidaților care solicită susținerea probelor examenului 
național de definitivare în învățământ, în baza prevederilor OUG nr. 96/15.12.2016 
(document atașat). 

 
Calendarul activităților ce se vor desfășura, în condițiile legii, este următorul: 
• 01-02.02.2017- înștiințarea candidaților și postarea documentelor menționate: 
• 02-06.02.2017- înscrierea, la nivelul unităților de învățământ, a candidaților care 

solicită, în baza prevederilor OUG nr. 96/15.12.2016, susținerea probelor examenului 
național de definitivare în învățământ-sesiunea 2017; 

• 06-10.02.2017- transmiterea dosarelor de înscriere la Inspectoratul Școlar Județean 
Galați (camera 203, inspector DRU, prof. Mariana Mustață), verificarea și avizarea acestora; 

• 10-13.02.2017- înregistrarea în aplicație a candidaților care susțin proba scrisă în 
sesiunea 2017; 

• 14.02.2017- postarea listei finale cuprinzînd candidații înscriși și înștiințarea 
candidaților respinși. 

NOTE: 
1. În conformitate cu prevederile art. 4, alin (4) a OMEN nr. 3114/19.01.2017, 

”candidații pot susține examenul național de definitivare fără taxă de cel mult trei 
ori. Prezentările ulterioare sunt condiționate de finalizarea reluării, de fiecare 

dată, a stagiului de practică cu durata de un an școlar și achitarea, la unitatea 

de învățământ la care se depune dosarul de înscriere, a unei taxe în cuantum 

de 300 RON”. Chitanța se atașează la dosarul de înscriere. 
• Ca urmare, candidații care susținut pentru a treia oară examenul în sesiunea 2016, fără să 

promoveze, se pot înscrie la acest examen pentru sesiunea 2018, după efectuarea unui nou an 

de stagiu, în condițiile legii. 

2. Probele examenului național de definitivare în învățământ (inspecțiile în 
specialitate, evaluarea portofoliului profesional și proba scrisă) se vor desfășura 
conform Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de 
definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017, aprobat prin OMENCȘ nr. 
5223/19.09.2016. 

Documentele precizate în prezenta adresă se regăsesc pe site-ul Inspectoratului Școlar 
Județean Galați, pagina perfecționare: http://www.isj.gl.edu.ro/html/linkuri_perf.htm 

 

Inspector Școlar General, 
Prof. Mioara Enache 

Inspector DRU, 
Prof. Mariana Mustață 


