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Ordin privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului national 

pentru definitivare in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022. 

M.Of.Nr.887 din 15 septembrie 2021 

  
  

ORDIN Nr. 5.239 

privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a  

examenului national pentru definitivare in invatamantul  

preuniversitar in anul scolar 2021-2022 

  

  

   Avand in vedere: 

   – prevederile art. 241 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

   – prevederile Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a 

examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar, 

aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.434/2020; 

   – Referatul de aprobare nr. 1.144/DGMRURS din 30.08.2021, 

   in temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 

369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu 

modificarile ulterioare, 

  

   ministrul educatiei emite prezentul ordin. 

  

   Art. 1. - Se aproba Calendarul de organizare si desfasurare a examenului 

national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar in anul scolar 

2021-2022, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul 

ordin. 

   Art. 2. - Comisia nationala de examen poate decide, in functie de 

numarul candidatilor inscrisi in sesiunea 2022, afisarea rezultatelor 

initiale, inregistrarea si solutionarea contestatiilor si afisarea 

rezultatelor finale la date anterioare celor mentionate in calendar. 

   Art. 3. -  Directia generala management resurse umane si retea scolara 

prin Directia formare continua si inspectoratele scolare duc la indeplinire 

dispozitiile prezentului ordin. 

   Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I. 

  

  

p. Ministrul educatiei, 

Gigel Paraschiv, 

secretar de stat 

  

  

   Bucuresti, 9 septembrie 2021. 

   Nr. 5.239. 

  

  

ANEXA 
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CALENDARUL 

de organizare si desfasurare a examenului national pentru definitivare  

in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022 

 

 

  

1.10-7.10.2021 Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judetene/Comisiei de 

examen a municipiului Bucuresti 

16.09-14.10.2021 Inscrierea candidatilor la unitatile de invatamant 

15.10-29.10.2021 

Transmiterea dosarelor de inscriere la inspectoratul scolar, verificarea si 

avizarea acestora, conform graficului elaborat si comunicat de fiecare 

inspectorat scolar 

Instiintarea candidatilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de 

inscriere 

pana la 3.06.2022 Efectuarea inspectiilor de specialitate 

6.06-17.06.2022 Completarea dosarelor si validarea datelor de inscriere existente in aplicatia 

informatica specifica 

20.07.2022 Sustinerea probei scrise 

27.07.2022 Afisarea rezultatelor 

27.07-28.07.2022 Inregistrarea contestatiilor 

28.07-3.08.2022 Solutionarea contestatiilor 

4.08.2022 Afisarea rezultatelor finale 

4.08-9.08.2022 Transmiterea la Ministerul Educatiei a tabelelor nominale cu rezultatele 

candidatilor promovati 

9.08-16.08.2022 Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educatiei 

 


