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ORDIN Nr. 4.910
privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare

 a examenului national de definitivare în învatamânt
 în anul scolar 2019-2020

   În baza prevederilor art. 241 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare,
   tinând cont de prevederile art. 8 din Metodologia-cadru de organizare si 
desfasurare a examenului national de definitivare în învatamânt, aprobata prin 
Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.211/2018,
   având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice 
în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protectia datelor),
   în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 26/2017 privind 
organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si 
completarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale, interimar, emite prezentul ordin.
 Art. 1. - Se aproba Calendarul de organizare si desfasurare a examenului national

de definitivare în învatamânt în anul scolar 2019-2020, prevazut în anexa care face 
parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Rezultatele examenului national de definitivare în învatamânt se 
fac publice prin afisare, la datele prevazute în Calendarul de organizare si 
desfasurare a examenului national de definitivare în învatamânt în anul scolar 2019-
2020.
   (2) Informatiile ce contin datele de identificare a candidatilor si rezultatele 
obtinute de acestia în cadrul examenului national de definitivare, care se afiseaza 
atât în format letric, la avizierul unitatilor de învatamânt-centre de examen, cât 
si pe pagina de internet a Ministerului Educatiei Nationale si a inspectoratelor 
scolare sunt urmatoarele: numele, initiala/initialele tatalui si prenumele 
candidatului, studiile finalizate cu diploma de catre candidat; vechimea în 
învatamânt a candidatului; unitatea/unitatile de învatamânt la care este încadrat si
functia didactica pe care este încadrat candidatul; rezultatele obtinute de candidat
la inspectiile de specialitate la clasa, la evaluarea portofoliului profesional, la 
proba scrisa si media obtinuta în sesiunea curenta a examenului national de 
definitivare în învatamânt.
   (3) Stergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educatiei Nationale si a 
inspectoratelor scolare a informatiilor mentionate la alin. (2) se realizeaza dupa 
împlinirea termenului de 4 ani de la data afisarii. Afisarea în format letric la 
avizierul unitatilor de învatamânt-centre de examen a acestor informatii se 
realizeaza pe o perioada de o luna de la data afisarii.
   (4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a 
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acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protectia datelor) se aplica în mod corespunzator.
   (5) Comisiile din centrele de examen informeaza candidatii prin afisare, atât la 
avizier, cât si pe usile salilor de examen, asupra prelucrarii datelor cu caracter 
personal.

Art. 3. - Directia generala învatamânt secundar superior si educatie permanenta 
din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si inspectoratele scolare duc la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
 Art. 4. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educatiei nationale, interimar,
Valer-Daniel Breaz

   Bucuresti, 23 august 2019.
   Nr. 4.910.

ANEXA
CALENDARUL

de organizare si desfasurare a examenului national de
 definitivare în învatamânt în anul scolar 2019-2020

pâna la 10.10.2019 Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judetene/Comisiei de 
examen a municipiului Bucuresti

pâna la 18.10.2019 Înscrierea candidatilor la unitatile de învatamânt

18.10-4.11.2019
Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul scolar, verificarea si avizarea 
acestora
Înstiintarea candidatilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de 
înscriere

pâna la 29.05.2020 Efectuarea inspectiilor de specialitate

2.06-15.06.2020 Completarea dosarelor si validarea datelor de înscriere existente în aplicatia 
electronica

22.07.2020 Sustinerea probei scrise
29.07.2020 Afisarea rezultatelor
29.07-30.07.2020 Înregistrarea contestatiilor
30.07-4.08.2020 Solutionarea contestatiilor
4.08.2020 Afisarea rezultatelor finale

4.08-7.08.2020 Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale a tabelelor nominale cu candidatii 
admisi

7.08-14.08.2020 Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educatiei nationale
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