DEFINITIVAT 2021

Precizări și formulare
•

În sesiunea 2021, examenul național de definitivare în învățământ se
organizează și se desfășoară conform prevederilor Metodologiei aprobată prin
OMEN nr. 5434/2020 și conform Calendarului aprobat prin OMEC nr.
5558/2020.

•

Dosarului de înscriere conţine următoarele documente:
a)
fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ prevăzută în anexa nr. 1, completată şi confirmată de conducerea unităţii de
învăţământ şi semnată de candidat;
b)
copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen,
însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate "conform cu
originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ;
c)
document certificat "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de
învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea
programului de pregătire psihopedagogică şi metodică în specialitatea pentru
care se solicită înscrierea la examen;
d)
copii ale următoarelor documente, certificate "conform cu originalul" de
către conducerea unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post,
buletin/carte de identitate, certificat de naştere, document privind schimbarea
numelui(dacă este cazul);
e)
adeverință privind calificativul “Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru
ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu
excepția candidaților aflați în primul an de stagiu.
f)
adeverință privind achitarea taxei de examen, pentru candidații aflați în
situația prevăzută la art.4, alin.(3).
g)
adeverință din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a
candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.

Viză director,
DEFINITIVAT 2021
DECLARAŢIE
Subsemnatul…………………………………………………….………………………….., cadru
didactic la ………………………………………………………………………….., pentru înscrierea la
DEFINITIVAT, am întocmit dosarul de înscriere cu toate documentele necesare conform Metodologiei
de organizare si desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ aprobată prin OMEC nr.
5434/2020.

Acest dosar conţine următoarele documente, ordonate astfel:
1. declaraţie
2. cerere de înscriere, adresată inspectorului şcolar general.
3. fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ - prevăzută în anexa nr. 1,
completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;
4. copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia
matricolă/suplimentul la diplomă, certificate "conform cu originalul" de către conducerea
unităţii de învăţământ;
5. document certificat "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ, din
care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire
psihopedagogică şi metodică în specialitatea pentru care se solicită înscrierea la examen;
6. copii ale următoarelor documente, certificate "conform cu originalul" de către conducerea
unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de
naştere, document privind schimbarea numelui(dacă este cazul);
7. adeverință privind calificativul “Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru ultimul an școlar în
care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în primul an de
stagiu.
8. adeverință privind achitarea taxei de examen, pentru candidații aflați în situația prevăzută la
art.4, alin.(3).
9. adeverință din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca
personal didactic calificat, la data înscrierii.
10. Adeverință privind nota obținută la evaluarea portofoliului profesional.
11. Adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca
personal didactic calificat, la data finalizării stagiului, pentru candidații aflați pentru prima dată
în situația efectuării stagiului de practică, precum și pentru cei aflați în situația prevăzută la
art.42, alin(4).
12. Adeverință privind calificativul parțial pentru anul școlar în curs.
13. Procesele verbale de la inspecțiile de specialitate la clasă (certificate conform cu originalul de
către conducerea unității de învățământ), însoțite de fișele de evaluare a activităților.
NOTĂ:
- Documentele prevăzute la pct.10,11,12 și 13 vor fi depuse la dosar în perioada 07.06.2021-11.06.2021.
- Documentele, strict aranjate în ordinea de mai sus, (,,Declaraţie’’ fiind prima filă din dosar), sunt
prinse într-un dosar cu şina de încopciat cu pagină întreagă .
- Pe dosar se menționează : Numele şi prenumele, unitatea şcolară.
- Numele dobândit în urma căsătoriei va fi trecut în paranteză în toate formularele.

Semnătura candidatului,

Se aprobă,
Inspector școlar general,
prof. MARCHITAN DANIELA GABRIELA

Doamnă Inspector Şcolar General,

Subsemnata(ul) ________________________________________________
de la unitatea şcolară ______________________________________________
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea cu dosar pentru obţinerea definitivării în
învăţământ, la specializarea ________________________________________
__________________________________________.
Specializarea de pe diplomă ___________________________________________.
Compoziţia catedrei (număr de ore pe specialităţi) ________________________
__________________________________________________________________

Data____________

Semnătura______________

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI VRANCEA
La
data
susţinerii
examenului
de
definitivare
în
candidatul(a)...............are o vechime efectivă în activitatea de
.........ani..........,luni.............,zile*).

învăţământ,
predare de

Inspector școlar general adjunct
Numele și prenumele GHERASIM DANIEL GHEORGHE
Semnătura...........................................................
Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane
Numele și prenumele CIUBOTARU BOGDAN
Semnătura...........................................................
Consilier juridic
Numele și prenumele
Semnătura...........................................................

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
la examenul național de definitivare în învățământ, 2021
a candidatului....................................................................................................................................................................
(numele, inițiala tatălui, prenumele - cu majuscule)
în anul................................., la disciplina de examen......................................................................................................
(sesiunea)
Instituția/Instituțiile de învățământ absolvită/absolvite: ..........................., cu durata de ...... ani.
Specializarea/Specializările obținută/obținute prin studii ......................................
Vechimea efectivă în activitatea didactică de predare la data înscrierii: ............ ani ............ luni .............. zile).
Prezentat la examenul de definitivare în învățământ în următoarele sesiuni: sesiunea I ................ sesiunea a II-a
............. sesiunea a III-a ................
Date de contact: telefon................................................, e-mail......................................................
Data ...................... Semnătura ...........................
Se certifică datele din prezenta fișă de înscriere și se adeverește că, potrivit înscrisurilor din carnetul de
muncă/documentelor prezentate, dl (dna) .......................................................................................................................a
funcționat în învățământ de la data obținerii examenului de absolvire/licență, după cum urmează:
Total vechime în activitatea
Perioada:
didactică*)
Nr.
Unitatea de
Funcția didactică
crt.
învățământ
ani
luni
zile
de la ……..

până la 31.08.2021

În anul școlar 2020-2021 este încadrat la unitatea noastră în funcția didactică de**) ..............................., pe
postul/catedra ...................................., cu activitatea de bază/normă întreagă, cu ............. ore/săptămână.
Candidatul solicită traducerea subiectelor în limba ......................................
Director,

Data
.................................

............................................
(numele/prenumele/semnătura)
--------------------------------*) Se calculează vechimea de predare în calitate de cadru didactic calificat, estimată la data de 1 august a
anului în care se susțină proba scrisă
**)Educatoare, învățător, maistru-instructor, antrenor, cadru didactic medical, învățător-itinerant, institutor, profesor
pentru învățământul preșcolar, profesor pentru învățământul primar, profesor.

