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Nr. inregistrare dosar Numele Initiala Prenumele Disciplina de examen
Unitatea de invatamant la 

care este incadrat
Sector Motivul respingerii

22416/6/20/19.10.2020
BREZOIANU A. ALICE-
NICOLETA

LIMBA SI LITERATURA 
ENGLEZA

LICEUL INTERNATIONAL 
"IOANID"

1

Nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Art.12 alin.1 lit. (c) si alin. 
2 lit. (b) din Anexa la OMEC nr. 5434/2020 in sensul că nu a fost 
depus la dosar documentul 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.

22416/6/84/26.10.2020 LIXANDRU C. MIHAELA
LIMBA SI LITERATURA 

ENGLEZA
SCOALA GIMNAZIALA NR. 127 5

Nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. (e) din 
Anexa la OMEC nr. 5434/2020, în sensul că nu a fost depusă la dosar 
adeverinţa privind calificativul "Bine" sau "Foarte bine" acordat 
pentru ultimul an şcolar în care candidatul a desfăşurat activitate 
didactică.

22416/6/111/29.10.2020 BAYRAKTAR S. HATICE LIMBA TURCĂ
LICEUL TEORETIC 
INTERNATIONAL DE 
INFORMATICA BUCURESTI

3

Nu sunt îndeplinite prevederile Art. 12 alin. 1 lit. (c) si alin. 2 din 
Anexa la OMEC nr. 5434/2020, coroborate cu dipoziţiile Art. 3 alin. 3 
din Anexa la OMEC nr. 5259/2019, în sensul în care nu a fost atasat la 
dosar un certificat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale 
privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi 
metodică în specialitatea pentru care se solicită înscrierea la examen, 
recunoscut sau emis de statul român.

22416/6/112/29.10.2020 UZER M. SEDAT LIMBA TURCĂ
LICEUL TEORETIC 
INTERNATIONAL DE 
INFORMATICA BUCURESTI

3

Nu sunt îndeplinite prevederile Art. 12 alin. 1 lit. (c) si alin. 2 din 
Anexa la OMEC nr. 5434/2020, coroborate cu dipoziţiile Art. 3 alin. 3 
din Anexa la OMEC nr. 5259/2019, în sensul în care nu a fost atasat la 
dosar un certificat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale 
privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi 
metodică în specialitatea pentru care se solicită înscrierea la examen, 
recunoscut sau emis de statul român.

22416/6/119/30.10.2020 YOLCU M. RECEP LIMBA TURCĂ
INTERNATIONAL SCHOOL OF 
BUCHAREST

1

Nu sunt îndeplinite prevederile Art. 12 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Anexa 
la OMEC nr. 5434/2020, coroborate cu dipoziţiile Art. 3 alin. 3 din 
Anexa la OMEC nr. 5259/2019, în sensul în care nu a fost atasat la 
dosar un certificat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale 
privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi 
metodică în specialitatea pentru care se solicită înscrierea la examen, 
recunoscut sau emis de statul român.

      CADRELE DIDACTICE AL CAROR DOSAR A FOST RESPINS LA INSCRIEREA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT SESIUNEA 2021
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22416/5/113/23.10.2020
BOARCĂȘ V. AURORA 

ROXANA
ISTORIE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MAICA 
DOMNULUI”

2

Nu sunt îndeplinite prevederile Art. 4 alin (1) coroborat cu art. 12 
alin (4) din Metodologia -Cadru -Anexa la OMEC nr. 5434/2020, în 
sensul că are în încadrare 12 ore, nefiind îndeplinită condiția de 
vechime la catedră până la 31.08.2021.

22416/5/160/27.10.2020
PRODAN C. CORNELIA 

DEMETRA ANTOANETA
PSIHOLOGIE

LICEUL ”DIMITRIE PACIUREA” 
+ LICEUL DE ARTE PLASTICE 

”N. TONITZA”
1

Nu sunt îndeplinite prevederile Art. 4 alin (1) coroborat cu art. 12 
alin (4) din Metodologia -Cadru -Anexa la OMEC nr. 5434/2020, în 
sensul că are în încadrare 15 ore, nefiind îndeplinită condiția de 
vechime la catedră până la 31.08.2021.


