INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
PRAHOVA

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE IN ÎNVĂȚĂMÂNT
SESIUNEA 2022

CONDIȚII ÎNSCRIERE
(1) Stagiul minim de practică 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 efectiv de predare la catedră,
în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor
absolvite.
(2) Candidaţii aflaţi pentru prima dată în situaţia efectuării stagiului de practică se pot înscrie la examen
dacă în anul de stagiu desfăşoară activitate la catedră cu normă întreagă în calitate de cadru didactic
calificat şi pot susţine proba scrisă dacă finalizează stagiul de practică obligatoriu în sesiunea respectivă.
Vechimea la catedră necesară înscrierii se calculează de la data angajării ca personal calificat până la 31
august 2022.
(3) Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei
ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea, la caseria unității de învăţământ
desemnată centru de examen (Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria’’ Ploiesti) a unei taxe în
cuantum de 300 lei. La achitarea taxei se va elibera chitanță. Copia chitanței va fi depusă la dosarul de
înscriere.
Programul caseria Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria’’ Ploiesti – luni-vineri, între orele
12.00-14.00.
ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
(1) Înscrierea la examen se face pe baza dosarului, care conţine următoarele documente:
a) fişa de înscriere la examenul naţional pentru definitivare în învăţământ - prevăzută în anexa nr.
1, completată şi certificată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;
b) copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia
matricolă/suplimentul la diplomă, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de
învăţământ;
c) document 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;
d) copii ale următoarelor documente, certificate "conform cu originalul" de către conducerea
unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atestă
schimbarea numelui (dacă este cazul);
e) adeverinţă privind calificativul "Bine" sau "Foarte bine" acordat pentru ultimul an şcolar în care
candidatul a desfăşurat activitate didactică, cu excepţia candidaţilor aflaţi în primul an de stagiu, precum
și din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat,
la data înscrierii (conform modelului anexat)
f) adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidaţii aflaţi în situaţia
prevăzută la art. 4 alin. (3);
g) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care
funcţionează în unităţile de învăţământ particular.
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STRUCTURA EXAMENULUI:
(1) Etapa I-eliminatorie
a) susținerea a două inspecţii de specialitate, realizate la 4 activități didactice;
b) evaluarea portofoliului profesional.
Portofoliul profesional personal este alcătuit de fiecare candidat, pe parcursul unui semestru.
(2) Etapa a II-a-finală
c) o probă scrisă.

ETAPE DE PARCURS în vederea înscrierii la examenul naţional de definitivat:
1. Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ (16.09.2021 – 14.10.2021)
2. Depunerea dosarelor la ISJ Prahova se face în perioada
Dosarele se depun de către candidati la ISJ Prahova, conform programului:
Unitățile de învățământ preuniversitar din MEDIUL RURAL:
18, 19 octombrie 2021, orele 9.00 – 14.00
Unitățile de învățământ preuniversitar din MEDIUL URBAN:
- Grădinițe cu Personalitate Juridică, Cluburi Sportive, Palatul Copiilor, Cluburile
Copiilor, Școli Profesionale, Școli Speciale: 20, 21 octombrie 2021, orele 9.00 –
14.00
- Școli Gimnaziale: 22, 25 octombrie 2021, orele 9.00 – 14.00
- Colegii, Licee, Școli Postliceale: 26, 27 octombrie 2021, orele 9.00 – 14.00
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