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INSPECTORATUL SCOLilK JUDlT~AI; IL; : . I . i Nr.3261JJ1&f..09.202 

2 8. SEP. 2022 ! 

INTRARE / lf S ! ~: 11R. _d 5f~3 __ 
Către 

În atenţia doamnei/domnului Inspector Şcolar General 
În atenţia inspectorului şcolar pentru dezvoltnren resursei umane 

DIRECŢIA G~RALĂ MANAGEMENT 

RESURSE UMANE ŞI REŢEA ŞCOLA '"" 

DIRECŢIA FORMARE CONTINUĂ 

DE ACORD. 

SECRETAR DE STAT, 

Ref.: Calendarul de orgattizare şi desfăşurare a examenului 11aţio11al pe11tn1 definitivare î1t 
învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2022-2023 

Vă informăm că Ordinul ministrului educaţiei nr. 5723/2022 privind aprobarea Calendarului 
de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, 

în anul şcolar 2022-2023 a fost transmis către Monitorul Oficial penhu publicare. 

Vă transmitem, spre informare, ANEXA la OME nr. 5723/20'n. 

DIRECTOR, 

Anca-Denisa PETRACHE 

'~ 

DIRECTOR GENERAL, 

Corina MARIN 

Â 
CONSILIER, 

oan;el-j)d~ 



Anexa la OME nr. 5*-2.3 I .J!J.::l.$.2022 

Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru 
definitivare în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023 

până la 14.10.2022 înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ 

03.10-14.10.2022 
Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judeţene I Comisiei de 
examen a Municioiului Bucuresti 
Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul şcolar, verificarea şi avizarea 

17.10-28.10.2022 acestora, conform graficului elaborat şi comunicat de fiecare inspectorat şcolar. 
fnstiintarea candidatilor cu orivire la admiterea sau respin„erea dosarului de înscriere. 
Efectuarea inspecţiilor de specialitate: 

până la 31.05.2023 a) prima inspecţie de specialitate până la 5 februarie; 
b) a doua insoectie de soecialitate oână la 31 mai. 

06.06 - 16.06.2023 
Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia 
informatică specificii 

19.07.2023 Susţinerea probei scrise 

25.07.2023 Afişarea rezultatelor iniţiale 

25.07 - 26.07.2023 Înregistrarea contestaţiilor 

26.07 -31.07.2023 Soluţionarea contestaţiilor 

01.08.2023 Afişarea rezultatelor finale 

o 1.08 - 04.08.2023 Transmiterea la Ministerul Educaţiei a tabelelor nominale cu rezultatele candidaţilor 
oromovati 

07.08 - 18.08.2023 Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educaţiei 


