Nr._10057_/03.10.2019

Către
Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din
judeţul Olt
În atenţia
Candidaților care se înscriu la Examenul Naţional de Definitivare în
învăţământ în anul şcolar 2019-2020
Referitor la: precizări depunere dosare
În vederea înscrierii candidaţilor la Examenul Naţional de Definitivare în
învăţământ, sesiunea iulie 2020,


vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:

Documentele prevăzute de Metodologia de organizare şi desfăşurare a
Examenului Naţional de Definitivare în învăţământ, aprobată prin OMEN

nr.

5211/2018 vor fi depuse în dosar-plic, într-un singur exemplar;


Nu se admit dosare incomplete/ Nu se admite completarea ulterioară a
dosarelor;



Dosarul de înscriere pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
va cuprinde, obligatoriu,
dovada

absolvirii

Atestatul de pregătire psihopedagogică (sau

programului

de

pregătire

psihopedagogică

prin

foaia

matricolă/anexa la diploma de licenţă sau de absolvire);


Documentele din dosar se vor pune în ordinea mentionată în listă, precedate
de un opis;
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Documentele-tip (fişa de înscriere, modelul de cerere) se pot descărca de pe
site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt (Compartimentul Dezvoltarea
resursei umane/Perfecţionare);



Conducerile unităţilor de învăţământ verifică existenţa şi legalitatea documentelor
din dosarele de înscriere, îndeplinirea condiţiilor de înscriere, respectarea prevederilor legale.



Directorii unităţilor şcolare îşi asumă responsabilitatea pentru veridicitatea datelor
din fişa de înscriere;



În perioada depunerii dosarelor, conducerile unităţilor de învăţământ vor
înainta către Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt:
1. dosarele cadrelor didactice (care îndeplinesc condiţiile legale vor fi
înregistrate la serviciul Secretariat al ISJ Olt şi propuse spre validare
Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt);
2. adresă de înaintare şi tabel centralizator, conform Anexei.

 În Fişa de înscriere, vechimea se consemnează cu anticipaţie, calculându-se
până la data de 31 august 2020;
 În vederea stabilirii vechimii efective la catedră se vor avea în vedere următoarele
precizări cu caracter general:
a) Condiţiile de vechime necesare înscrierii la examenul de definitivare în
învăţământ vizează vechimea la catedră şi nu trebuie să se confunde cu
vechimea în muncă, recunoscută ca vechime în învăţământ în vederea stabilirii
drepturilor salariale;
b) Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat
activitate efectivă de predare, ca personal didactic calificat, respectiv
absolvirea studiilor de specialitate cu examen de diplomă sau de licenţă;
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c) Cadrele didactice încadrate în învăţământul preuniversitar particular vor
depune la dosarul personal copie certificată « conform cu originalul » a
autorizaţiei de încredere sau de funcţionare provizorie

a unităţii de

învăţământ ;
d) Cadrele didactice încadrate în învăţământul preuniversitar particular
beneficiază de recunoaşterea vechimii la catedră, necesare pentru obţinerea
definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I, de la data obţinerii
autorizaţiei de funcţionare provizorie de către unitatea şcolară respectivă,
conform legislaţiei în vigoare;

e) Pentru funcţia didactică de maistru-instructor vechimea de predare la
catedră necesară înscrierii la examenul pentru obţinerea definitivării în
învăţământ se calculează de la data absolvirii cu diplomă a unei şcoli
postliceale în domeniu/şcoala de maiştri.

f) Pentru absolvenţii cu diplomă ai liceelor pedagogice în specializarea
învăţător/educator, ai colegiilor universitare de institutori sau ai ciclului I de
studii universitare de licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar
şi

preşcolar”

se

consideră

îndeplinită

cerinţa

privind

pregătirea

psihopedagogică de nivel I prevăzută în Metodologia-cadru de organizare a
programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor
pentru profesia didactică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5745/2012, cu completările ulterioare;
Notă:


Dacă pe parcursul anului şcolar intervin modificări care implică nerespectarea
condiţiilor de prezentare la examen a candidatului (vechime, sancţiune, calificativ
anual

necorespunzător,

calificative

necorespunzătoare

la

inspecţiile

de

specialitate, etc.), conducerea unităţii de învăţământ va înştiinţa, în scris,
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Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt,

Compartimentul

Dezvoltarea resursei

umane/Perfecţionare).



Cadrele didactice înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ,
sesiunea iulie 2020, care în timpul anului şcolar renunţă la susţinerea inspecţiilor,
vor anunţa în scris conducerea conducerea unităţii de învăţământ -care va trimite
cererile de renunţare ale acestora la Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt,
Compartimentul Dezvoltarea resursei umane/Perfecţionare însoţite de adresă de
înaintare.
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Antet unitate de învăţământ
Anexa la Adresa nr._10057_/03.10.2019

(Model adresă de înaintare)

Către
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
Prin prezenta, vă transmitem dosarul/dosarele candidatului/candidaţilor din unitatea
noastră de învăţământ în vederea înscrierii la Examenul Naţional de Definitivare în
învăţământ, sesiunea iulie 2020.

TABEL NOMINAL
cuprinzând cadrele didactice înscrise pentru Examenul naţional de definitivare în învăţământ:

Nr.

Numele

crt.

candidatului

şi

prenumele Disciplina la care susţine Semnătura
examenul

candidatului

1.
2.
3.

DIRECTOR,
Prof._______________________
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