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CATRE
UNITAŢI E DE INVAŢAMANTDIN JUDEŢUL DAMBOV|ŢA
În atenţia

Do mnei/Domnului Director
Do mnei/Domnului Secretar
ca 'ididaţilor la examenul naţional de definitivare, sesiunea 2017

Ref: examenul naţional de definitivare în învăţămînt,sesiunea 2017

~Z~ Documente re trebuie transmise la ISJ Dâmbovita entru corn Ietarea dosarelor de înscriere a
candidatilor! examenul de definitivare sesiunea 2017:

1. co ii, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ, de pe
pr esele-verbale încheiate la cele două inspecţiile de specialitate;

2. co ii, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ, de pe fişele

de valuare a activităţii didactice în cadrul inspecţiei, anexate fiecărui proces-verbal de inspecţie;
3. ad verinţa privind nota obţinută de candidat la evaluarea portofoliului profesional-Anexa 1;

4. co ie, certificată "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ, de pe Grila

de valuare a portofoliului profesional personal;
5. ad verinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră, ca personal didactic

cal ficat, a candidatului-Anexa 2.
Conduceril unităţilor de învăţământ răspund de corectitudinea datelor transmise şi de legalitatea actelor
predate.
Document le, integral şi corect completate, vor fi introduse, în ordinea de mai sus, într-o singură folie de
plastic.

«to Modul de tr nsmitere a documentelor candida ilor la examenul na ional de definitivare 2017:
candidaţii vor depune documentele solicitate la inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, prof.

Carmen Ion, I sediu |.S.J. Dâmboviţa, et. ll, cam. 7.
01° Zilele de de nere a documentelor la |.S.J. Dâmbovi a sunt următoarele: 3 10 17 24 31 martie 2017

în intervalul rar 8.00 - 14.00. Nu se admit com letări ulterioare ale dosarelor. _ _ _ _
~:~ VALIDAREA ISELOR DE lNSCRlERE LA EXAMENUL NATIONAL DE DEFINlTIVARE ÎN INVATAMANJ,

SESIUNEA 2ţ17
Validarea i elor de înscriere se realizează la sediul ISJ Dâmbovi a la data de 3 a rilie 2017 ora
13.00. Prezenta candidatilor este obligatorie. Validarea se face numai în baza buletinului/cărtii de
identitate

Vă rugăm să ac ›rdaţi atenţie şi următoarelor prevederi legale:
~Z~ Candidaţii înscrişi la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017, se vor putea prezenta

la proba scrisă pe data de 20 aprilie 2017, numai dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile legale, prevăzute de
art. 12 (1) di Metodogia de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivare în învăţământ în anul
şcolar 2016 - 2077, aprobată prin OMENCS 5223/19.09.2016, cu modificările şi completările ulterioare;
ART. 13. - La proba scrisă din cadrul examenului naţional de detînitivare în învăţământ se pot prezenta

şi cadrele
didactice al c or contractde muncă, la data desfăşurării acestei probe, este suspendat sau a încetat, în condiţiile
îndeplinirii cu ulative a prevederilor art. 7-10.

-:~ Calculul vechimii efective Ia catedră, pentru obţinerea deñnitivării în învăţământ, se realizează după cum
urmează:

a. se 'la/iau în calcul întreaga perioadă/toate perioadele consecutive sau nu, în care s-a prestat activitate
de pre are efectivă, ca personal didactic calificat, respectiv după absolvirea studiilor de specialitate cu
examei de diplomă sau de licenţă, după caz, şi îndeplinirea condiţiilor de formare iniţială pentru
profesia didactică, conform legii.

b. orele ce predare echivalente normei de un an se calculează înmulţind numărul de săptămâni ale
anului ›colar cu numărul de ore din norma didactică a funcţiei didactice ocupate.

Vă adreäñm rugămintea de a transmite prezenta adresă tuturor cadrelor didactice înscrise la
examenul naţi ' e, sesiunea 2017 şi să respectaţi termenele comunicate.
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