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ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL NAŢIONAL 

DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT – 18 IULIE 2018 

 

Completarea dosarelor de înscriere la Examenul naţional de definitivare în învăţământ 

 

 Având în vedere OMEN nr. 4814/2017 şi OMEN nr. 4815/2017 privind aprobarea 

Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în 

învăţământ şi a Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare 

în învăţământ, pentru anul şcolar 2017-2018, prin prezenta, facem următoarele precizări: 

- Inspecţiile de specialitate se efectuează până la data de 31 mai 2018; 

- Completarea dosarelor de către candidaţi,  la inspectoratele de sector unde este 

arondată disciplina de examen, se va realiza în perioada 9 mai -22 iunie 2018, cu 

următoarele documente: 

1. Procesele – verbale pentru inspecţiile de specialitate, în copie, certificate 

„conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ, în care s-

au desfăşurat inspecţiile, împreună cu fişele de evaluare a activităţii didactice 

din  cadrul inspecţiei; 

2. Adeverinţă privind nota obţinută de către candidat la evaluarea portofoliului 

profesional – model tipizat pe site-ul www.ismb.edu.ro; 

3. Adeverinţă privind notele obţinute de către candidat la inspecţiile de 

specialitate – model tipizat pe site-ul www.ismb.edu.ro; 

4. Adeverinţă privind calificativul parţial aferent anului şcolar în curs - model 

tipizat pe site-ul www.ismb.edu.ro 

5. Adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a 

candidatului, ca personal didactic calificat la data finalizării 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) 

„reluarea stagiului de practică având durata de un an şcolar, este obligatorie 

pentru prezentarea la o nouă sesiune de examen, pentru candidaţii declaraţi 

nepromovaţi la proba scrisă sau ale căror lucrări au fost anulate în sesiunea 

respectivă” – model tipizat pe site-ul www.ismb.edu.ro; 
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6. Aprobarea derogării de vechime la catedră, pentru candidaţii aflaţi în situaţia  

art. 12 alin. (4); 

7. Cartea de identitate , certificat de căsătorie sau alte acte doveditoare,  în copie, 

certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ, 

în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele de familie, de la data 

depunerii dosarului de înscriere şi până la data completării dosarului; 

După completarea dosarelor şi finalizarea procesului de validare a datelor de 

înscriere, candidaţii semnează extrasul din aplicaţia informatică al fişei de înscriere, 

confirmând corectitudinea datelor.  

Conducerile unităţilor de învăţământ răspund de corectitudinea datelor 

transmise şi de legalitatea actelor predate. 
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