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INTRARE / IESIRE NR. 55 2.o 

CĂTRE UNITĂTILE DE ÎNV Ă TĂMÂNT DE STAT SI PARTICULARE 
' ' ' 

În atentia DOAMNEI/DOMNULUI DIRECTOR/CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA 

DEFINITIV A T ÎN SESIUNEA 202 1 

Referitor la: COMPLETAREA DOSARELOR DE DEFINITIVAT ÎN SESIUNEA 2021 

Având în vedere Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului 
naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMEC NR. 5434/31 
august 2020, la art. 17 alin. (1) se prevăd următoarele : 

Directorul unităţii de învăţământ sau un delegat al acestuia depune la inspectorul şcolar 

pentru dezvoltarea resursei umane, unnătoarele documente: 

a). Procesele-verbale pentru inspecţiile de specialitate, în copie, certificate " conform cu 
originalul" de către conducerea unităţii/unităţilor de învăţământ în care s-au desfăşurat 
inspecţiile, împreună cu fişele de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiei, 

anexate; 

b). Adeverinţă privind nota obţinută de candidat la evaluarea portofoliului; 

c). Adeverinţă privind calificativul parţial aferent anului şcolar în curs; 

d). Adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a 
candidatului, ca personal didactic calificat, estimată la data fmalizării stagiului, pentru 
candidaţii aflaţi pentru prima dată în situaţia efectuării stagiului de practică, precum şi 

pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 42 alin. (4). 

Art. 42 alin. (4) Reluarea stagiului practic cu durata de un an şco l ar (sau ore de predare 
echivalente normei de un an) este obligatorie în vederea prezentării la o nouă sesiune de 
examen, pentru candidaţii decl araţi nepromovaţi la proba scrisă sau ale căror lucrări au fost 
anulate în sesiunea respectivă. 

Conform Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de 
definitivare în învăţământ în anul şco l ar 2020-2021 , aprobat prin OMEC NR. 5558/14 
septembrie 2020, până la data de 04.06.2021, se vor finaliza de efectuat inspecţii le de 
specialitate, respectiv evaluarea portofoliilor candidaţilor înscrişi . 
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Înh·e 07.06.2021 si 18.06.2021, se vor completa dosarele cu actele mai sus
menţionate,reijlizânciu-se şi validare;J c!atelo.r ciejnscrieree)(istenteîn aplicaţii! electmni.că. 

Pentru o bună organizare, candidaţii vor fi programaţi pe specialităţi şi zile, după cum 
unnează· 

ZIUA/DATA ORA SPECIALITATEA NR. CANDIDATI 
LUNI, 07.06.2021 8.30-16 Alimentaţie publică l 

Arte vizuale 2 
Biologie 3 
Chimie 1 
Consiliere 2 
psihopedagogică 3 
Cultură civică l 
Economie, educaţie 
antreprenorială 2 
Educaţie muzicală 4 
Educaţie plastică 1 
Filosofie 3 
Geografie 1 
Informatică 4 
Istorie 1 
Kinetoterapie 2 
Psihopedagogie specială 1 
Psihologie/înv 7 
Religie ortodoxă 1 
Zootehnic TOTAL40 

MARŢI, 08.06.2021 8.30-16 Educaţie socială 4 
Educaţie fizică şi sport 38 

TOTAL42 
MIERCURI, 8.30-16 Limba şi literatura 12 
09.06.2021 engleză 5 

Limba şi literatura 10 
franceză 3 
Limba şi literatura 18 
română 

Matematică TOTAL48 
Învăţătoare, de la litera A 
laliteraD 

JOI, 10.06.2021 8.30-16 Învăţătoare, de la litera G 52 
la litera Z 

TOTAL52 
LUNI, 14.06.2021 8.30-16 Educatoare, de la litera A 44 

la literaL 
MARŢI, 15.06.2021 8.30-16 Educatoare, de la litera 51 

M la litera Z TOTAL95 
TOTAL277 
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NOTĂ: 

Directorul unităţii de învăţământ sau un delegat al acestuia poate să aducă actele 
candidaţilor Înscrişi la defmitivat mai devreme de termenul precizat În calendar, după 

efectuarea inspecţiilor şi evaluarea portofoliului. 

Programarea de mai sus rămâne valabilă pentru toţi candidaţii În vederea 
introducerii datelor În aplicaţia electronică, validarea datelor introduse şi semnarea 

fişelor martor. 

Prof. Corina MTRESCU 
Inspector şcolar 

p entru dezvoltarea resursei umane 



(Unitatea de învăţământ-localitatea) 

ADE VE R 1 N ŢĂ 

Adeverim prin prezenta că dl./d-na ___________________________________ , cadru 

didactic în unitatea noastră, înscris(ă) la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 

2021, specialitatea 

portofoliului profesional: 

Nr. Denumirea unităţii de 

crt. învăţământ 

1. 

Anul 

şcolar 

2020-2021 

a obţinut următoarea nota la evaluarea 

Data Nota acordată la 

evaluarea 

portofoliului 

profesional 

Eliberăm prezenta pentru completarea dosarului de înscriere la examenul naţional de 

defmitivarc în învăţământ, sesiunea 2021. 

DIRECTOR, 

(nume şi prenume) 

Semnătura şi ştampila 



(Unitatea de învăţământ-localitatea) 
NR. / ____ _ 

ADEVERINŢĂ 

Adeverim prin prezenta că dl./d-na _______________ __, cadru didactic 

în unitatea noastră, înscris(ă) la examenul naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2021, 

specialitatea ___________ a obţinut în urma evaluării anuale a activităţii didactice 

desfăşurate în anul şcolar , calificativul _______ _ 

Eliberăm prezenta pentru completarea dosarului de înscriere la examenul naţional de 

defmitivare în învăţământ sesiunea 2021. 

DIRECTOR, 

(nume şi prenume) 

Semnătura şi ştampila 



(Unitatea de învăţământ-localitatea) 

NR. ! ____ _ 

ADE VE R 1 N ŢĂ 

Adeverim prin prezenta că dl./d-na , cadru 

didactic în unitatea noastră, înscris(ă) la examenul naţional de defrnitivarc în învăţământ, sesiunea 

2021 specialitatea , la data de 31 august 2021, va avea o vechime 

efectivă de predare (ca personal didactic calificat) de __ ani __ luni __ zile. 

Eliberăm prezenta pentru completarea dosarului de înscriere la examenul naţional de 

definitivare în învăţământ, sesiunea 2021. 

DIRECTOR, 

(nume şi prenume) 

Semnătura şi ştampila 


