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1
24022/S3/206/

25.10.2021

ȘAPCĂ N. ELENA 

URANIA

Nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de ANEXA la  METODOLOGIA de recunoaştere a actelor de 

studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ 

superior din străinătate aprobata prin OMECS nr. 6121/2016, coroborate cu prevederile art.12 alin.1 

lit. (b) si (c) si alin. 2 lit. (b) din Anexa la OMEC nr. 5434/2020 in sensul că nu au fost depuse la dosar 

copii ale actelor de studii recunoscute de statul roman, respectiv document din care să rezulte 

îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică 

în specialitatea pentru care se solicită înscrierea la examen, recunoscute de statul roman.

2
24022/S3/53/

28.10.2021

GHEORGHE N. 

ANDREI ALEXANDRU

Nu sunt îndeplinite prevederile Art. 12 alin. 1 lit. (c) si alin. 2 lit. (c) din Anexa la OMEC nr. 5434/2020, 

în sensul în care nu a fost atasat la dosar un certificat de absolvire a unui program de pregătire 

psihopedagogică, cu minimum 60 de credite transferabile (nivel II), organizat de instituţii de 

învăţământ superior, prin departamentele pentru pregătirea personalului didactic, pentru absolvenţii 

cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată încadraţi în învăţământul liceal/postliceal, care 

au efectuat pregătirea psihopedagogică începând cu anul 2009, precum şi pentru absolvenţii ciclului II 

de studii universitare de masterat, încadraţi în învăţământul liceal/postliceal;  

3
24022/S5/114/

25.10.2021

GRUBER M. 

MĂDĂLINA MIHAELA

Nu sunt îndeplinite prevederile Art. 12 alin. 1 lit. (b) , în sensul că nu a fost atașată la dosar dovada  

suplimentului la diploma de licență

4
24022/S5/135/

26.10.2021

UNGUREANU P. 

ANCA-PETRONELA

Nu sunt îndeplinite prevederile Art. 4. (1) din Anexa la OMEC nr. 5434/2020, stagiul practic minim, 

obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ, are o durată de un an şcolar (sau ore de 

predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu de predare efectivă la catedră, în sistemul 

naţional de învăţământ preuniversitar, cu statut de personal didactic calificat, conform studiilor 

absolvite.  
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5
24022/S5/5/

18.10.2021

GEORGESCU D. 

VERONICA

Nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de ANEXA la  METODOLOGIA de recunoaştere a actelor de 

studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ 

superior din străinătate aprobata prin OMECS nr. 6121/2016, coroborate cu 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.

6
24022/S2/11/20.

10.2021

BACOȘ N. ANDREEA 

RENATA

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.

7
24022/S3/55/29.

10.2021

ANGHEL G. ADRIAN-

LUCIAN

Nu sunt îndeplinite prevederile Art. 12 alin. 1 lit. (c) si alin. 2 lit. (c) din Anexa la OMEC nr. 5434/2020, 

în sensul în care nu a fost atasat la dosar un certificat de absolvire a unui program de pregătire 

psihopedagogică, cu minimum 60 de credite transferabile (nivel II), organizat de instituţii de 

învăţământ superior, prin departamentele pentru pregătirea personalului didactic, pentru absolvenţii 

cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată încadraţi în învăţământul liceal/postliceal, care 

au efectuat pregătirea psihopedagogică începând cu anul 2009, precum şi pentru absolvenţii ciclului II 

de studii universitare de masterat, încadraţi în învăţământul liceal/postliceal;  

8
24022/S3/302/29

.10.2021

ȘERBĂNESCU C.G. 

ANTONIA

Nu îndeplinește prevederile din OMEd. nr. 5239/09.09.2021 privind aprobarea calendarului de 

organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământ, în sensul că 

încadrearea pe post este realizată după perioada de înscriere a candidaților în unitățile de învățământ

9
24022/S6/62/21.

10.2021

PĂUNOIU TR. GH. 

GELU CLAUDIU

Nu sunt îndeplinite prevederile Art. 12 alin. 1 lit. c si alin. 2 lit. a din Anexa la OMEC nr. 5434/2020, 

coroborate cu dipoziţiile Art. 3 alin. 3 din Anexa la OMEC nr. 5991/2020 si art. 238 alin. (1^3) din  

Legea educatiei nationale nr. 1/2011, în sensul că lipsește din foaia matricolă disciplina Practică 

pedagogică 

10
24022/S6/110/

26.10.2021

CAMBURI (fostă 

STAICU) I. VIORICA 

MĂDĂLINA

Nu sunt îndeplinite prevederile Art. 42. (4) din Anexa la OMEC nr. 5434/2020,(4) Reluarea stagiului 

practic cu durata de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an) este obligatorie în 

vederea prezentării la o nouă sesiune de examen, pentru candidaţii declaraţi nepromovaţi la proba 

scrisă sau ale căror lucrări au fost anulate în sesiunea respectivă ( 12 ore în încadrare)
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11
24022/S6/112/

27.10.2021

LIXANDRU GH. 

GEORGIA-MARIA

Nu sunt îndeplinite prevederile Art. 12 alin. 1 lit. (c) si alin. 2 lit. (c) din Anexa la OMEC nr. 5434/2020, 

în sensul în care nu a fost atasat la dosar un certificat de absolvire a unui program de pregătire 

psihopedagogică, cu minimum 60 de credite transferabile (nivel II), organizat de instituţii de 

învăţământ superior, prin departamentele pentru pregătirea personalului didactic, pentru absolvenţii 

cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată încadraţi în învăţământul liceal/postliceal, care 

au efectuat pregătirea psihopedagogică începând cu anul 2009, precum şi pentru absolvenţii ciclului II 

de studii universitare de masterat, încadraţi în învăţământul liceal/postliceal;  

12
24022/S6/124/

28.10.2021

POPA (fostă STANCIU) 

N.F. LUCIA-MARIA

Nu sunt îndeplinite prevederile Art. 12 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Anexa la OMEC nr. 5434/2020, 

coroborate cu dipoziţiile Art. 37 din ORDIN Nr. 657 din 24 noiembrie 2014

pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, 

in sensul ca a adeverinta depusa nu mai este valabila.

13
24022/S6/130/

28.10.2021
CINAR I. EBUBEKIR

Nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de ANEXA la  METODOLOGIA de recunoaştere a actelor de 

studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ 

superior din străinătate aprobata prin OMECS nr. 6121/2016, coroborate cu prevederile Art. 12 alin. 1 

lit. c si alin. 2 din Anexa la OMEC nr. 5434/2020 si cu dipoziţiile Art. 3 alin. 3 din Anexa la OMEC nr. 

5991/2020, 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.

14
24022/S6/141/

29.10.2021

IVANCIU M. ANCA-

RODICA

Nu sunt îndeplinite prevederile Art. 12 alin. 1 lit. c si alin. 2 lit. a din Anexa la OMEC nr. 5434/2020, 

coroborate cu dipoziţiile Art. 3 alin. 3 din Anexa la OMEC nr. 5991/2020 si art. 238 alin. (1^3) din  

Legea educatiei nationale nr. 1/2011, în sensul că lipsește din foaia matricolă disciplina Practică 

pedagogică 

15
24022/S1/19/

19.10.2021
AKAY FATIH

Nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de ANEXA la  METODOLOGIA de recunoaştere a actelor de 

studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ 

superior din străinătate aprobata prin OMECS nr. 6121/2016, coroborate cu prevederile Art. 12 alin. 1 

lit. c si alin. 2 din Anexa la OMEC nr. 5434/2020, si cu dipoziţiile Art. 3 alin. 3 din Anexa la OMEC nr. 

5991/2020, 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.


