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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea gi aprobarea ediliei sau, dupd caz, a reviziei in
cadrul edi1iei procedurii documentate

1. Scopul procedurii operafionale In conformitate cu prevederile art. 40 alin. (5) din Metodologia-
cadru de organizare gi desf6qurare a examenului nafional pentru definitivare in inv6!6mdntul
preuniversitar aprobatA prin ordinul MEN nr. 543412020, dupl afigarea rezultatelor finale,

candidatii pot solicita comisiei de examen sI igi vadd lucrarea, fdrd ca, in urma vizualizdrii, sd

ob{ind reevaluarea lucrlrii gi/sau modificarea notelor acordate. in vederea punerii in aplicare a
acestor prevederi, graficul, termenii gi condiliile in care se poate realiza vizualizarea lucr[rii proprii

de cdtre un candidat sunt cuprinse in prezenta procedurd specificd elaboratd de c6tre inspectoratul
gcolar gi comunicat[ candidatilor, dupl afigarea rezultatelor finale. Pentru a organiza vizualizarea
lucrdrii unui candidat/unor candidati, inspectoratul gcolar de provenienld a candidatului, prin

inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane/inspector de resurse umane, solicit[ inspectoratului
gcolar la nivelul cdruia gi-a desfdgurat activitatea cEntrul de evaluare o copie oonform cu originalul
a lucrdrii/lucrIrilor, ln format scanat, transmisl prin suport digital, cu informarea direc(iei cu

ahibufii ln organizarea pi desfEgurarea examenului pentru definitivare, din cadrul Ministerului
Educa(iei. in sensul prezentei proceduri, prin jude! de origine se inlelege jude{ul din care provin

lucrdriie, iar prinjudef evaluator se in{elegejudelul in care au fost evaluate lucrlrile dinjudeful de

origine.

2. Domeniul de aplicare
2.1. Procedura de iizualizare de c6tre candidafi a lucrdrilor proprii susfinute in cadrul

examenului de definitivat sesiunea 2021 lconcursului nalional pentru ocuparea
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0 1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Prof. ButoiAdriana

Prof. Cdlin Nicugor
lnsp. $colar
dezvoltarea resursei
umane
lnsp. $colar
Managementul
resursei umane

27.07.2021

D\
1.2 Verificat Prof. Melente Dan lnsp. $colar General

Adiunct
27.07.2021 t(4

t.J Avizat Prof. Caraion Raluca
Maria

lnspector $colar
General

27.07.2021 IA
2. Situalia ediyiilor gi a reviziilor in cadrul ediliilor procedurii documentat " (, ft *
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posturilor/catedrelor declarate vacantehezervate in inv6{6mdntul preuniversitar sesiunea202l are

in vedere preg6tirea, organizarea, desf6qurarea activitlfii de vizualizare a lucrdrilor scrise la

examenele anterior menlionate.
2.2. Comisii responsabile: Comisia jude{eanl de organizare a examenului de definitivat sesiunea

2O2l I concursului nafional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacantelrezervate in
inv[[dmflntul preuniversitar sesiune a 2021.
3.3. Procedura se aplicd tuturor institufiilor de inv6{6m0nt din judet ln care se organizeazd centre de

examen qi/ sau de evaluare.

3. Documente de referinttr aplicabile activittrtii procedurate
r' Legea tlz}ll Legea Educa{iei Na{ionale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
,/ O.M.E.C. w. 5434131.08.2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare gi

desfdqurare a examenului na{ional pentru definitivare in inv6f6mdntul preuniversitar;
,/ O.M.E.C. nr. 5558114.09.2020 privind aprobarea Calendarului de organizarc qi

desfdqurare a examenului nafional de definitivare in invdfimdnt in anul qcolar 2020-
2021;

,/ Procedura ME Nr. 30470101.07.2021 privind secreretizarea sisecurizarea lucririlor
scrise din cadrul examenului nafional penhu definitivare in invSfdmdnt - sesiuneaZ0Zl;

,/ Procedura ME nr. 30472101.07 .2021 privind transportul lucrdrilor scrise din cadrul
examenului nalional de definitivare in lnv{lmdnt qi din cadrul concursului nafional de

ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacantelrezervate in invlt[mdntul
preuniversitar, sesiunile anului 2021, de la centrele de examen/concurs la centrele de

evaluare
,/ Manualul de proceduri privind organizarea qi desfdqurarea procesului de transfer/

preluare a arhivelor de subiecte din cadrul concursului nafional pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor declarate vacantelrezervate in inv6{6mdntul preuniversitar
gi a examenului na{ional pentru definitivare ln invlf6mdntul preuniversitar, sesiunea

2021.
,/ -,Procedura operafionald nr. 29409131.05.2021 privind activitatea de supraveghere

audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, in unitilile
qcolare din sistemul nafional de inv6(Emdnt, pe perioada desfdguririi probelor gi

activit6tilor specifice din cadrul examenului de definitivare in lnvdfimdnt qi al
concursului na{ional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate

v acantelrezervate in inv6!6mdntul preuniversitar, sesiun ea 2021
,/ O.M.E.C. nr. 599112020 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea

personalului didactic de predare din invdfEm6ntul preuniversitar in anul gcolar 2021-
2022, cu modific6rile qi completIrile ulterioare;

y' Adresa M.E. nr. 4851/DGIP/02.07.2021, privind atribuliile ce revin inspectoratelor
qcolare in organizarea gi desfdqurarea concursului national de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor declarate vacante/rczervate in inv[{6m0ntul preuniversitar, sesiunea

202r
/ Nota ME nr. 30195/DGIP124.06.2021 privind repartizarea atribuliilor ce revin direcfiilor

generale/direcliilor din cadrul Ministerului Educafiei qi inspectoratelor qcolare in
coordonarea, monitorizarea, organizarea qi desfdgurarea concursului national de ocupare

a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezewate in invfiEmdntul
preuniversitar, sesiune a 2021

,/ adresele qi notele ME privind organizarea Ei desftgurarea examenelor mai sus enunfate.
,/ Regulamentul Intem al Inspectoratului $colar Judetean C[l6raqi

I.

4. Dispozitii generale

Art. L (1) In conformitate cu prevederile art. 40 alin. (5) din Metodologia-cadru de



organizare $i desftgurare a examenului na{ional penhu definitivare in inv{dmdntul
preuniversitar aprobatd prin ordinul MEN nr. 543412020, dup[ afigarea rezultatelor finale,

candida[ii pot solicita comisiei de examen sI iqi vad6 lucrarea, ftrd ca, in urma vizualizdtii,
sd oblin[ reevaluarea lucrdrii gi/sau modificarea notelor acordate.

(2) in vederea punerii in aplicare a acestor prevederi, graficul, termenii gi condiliile in care

se poate rcaliza vizualizarca lucrdrii proprii de cdtre un candidat sunt cuprinse in prezenta

procedurd specific[ elaborati de c[tre inspectoratul gcolar qi comunicatd candidatilor, dupd

afi garea rezultatelor fi nale.

(3) Pentru a organiza viztalizarea lucrdrii unui candidat/unor candidali, inspectoratul

gcolar de provenientl a candidatului, prin inspectorul pentru dezvoltarea resursei

umane/inspector de resurse umane, solicitd inspectoratului qcolar la nivelul c[ruia qi-a

desfdqurat activitatea centrul de evaluare o copie conform cu originalul a lucrdrii/lucrdrilor,

in format scanat, transmisI prin suport digital, cu informarea direc{iei cu atribu}ii in
organizarea gi desfhqurarea examenului pentru definitivare, din cadrul Ministerului

Educa{iei.

(a) in sensul prezentei proceduri, prin judef de origine se infelege judeful din care

provin lucr[rile, iar prin judet evaluator se infelege judeful in care au fost evaluate

lucrdrile din judelul de origine.

5. Descrierea procedurii

I. inregistrarea solicitdrilor privind vizualizarca lucrdrilor

Art.2 (1) La avizierul unitAlii de inv{imdnt care a fost centru de examen se

afiEeazdperioada gi intervalul orar zilnic in care se pot depune /transmite prin mijloace

electronice, cereri pentru vizualizarea lucrarilor.

(2) Conform graficului afisat, candida{ii pot depune/transmite prin mijloace

electronice la sediul unit6{ii de inv6}5m6nt care a fost centru de examen o cerere prin care

sol icitl v izualizarea lucrdri I or.

Art.3 (1) Cererile de vizualizarc a lucrdrilor se inregistreazd, in registrul de intrlri-
ieqiri al unitdfii de invlfimdnt care a fost centru de examen.

@ La sfdrgitul perioadei de depunere a cererilor, directorul unit6{ii de

inv{5mdnt care a fost centru de examen transmite comisiei Comisia de organizare a

examenului de definitivat sesiunea 202L / a concursului nafional pentru ocuparea

posturilor/catedrelor declarate vacantehezervate in inv6[[m0ntul preuniversitar sesiunea 2021

din ;udelut de origine situa{ia privind depunerea cererilor de vizualizarc a lucr[rilor,
utilizdnd urmatorul format:

Nr. crt. Numele 9i
prenumele
candidatului

Date de contact
ale candidatului
(telefon, email)

Centrul de

examen ln care a
sustinut oroba

Disciplina

Art. 4 Comisia de organizare a examenului de definitivat sesiunea 2021 la concursului

national pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacantehezervate in invfidmtntul
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preuniversitarsesiunea202l dinjudetul de origine centralizeaza cererile devizualizare a

lucrlrilor transmise de cdtre directorii unitdlilor de lnv[fimdnt care au fost centre de

examen qi transmite Comisiei de organizare a examenului de definitivat sesiunea 2021 / a
concursului najional pentru ocuparea posturilor/oatedrelor declarate vacantehezervate in

invdtdmtntul preuniversitar sesiunea 2021 din judeful evaluator solicitarea de a primi

lucrIrile pentru vizualizare, utiliz6nd urmitorul format:

Art. 5 Comisia de organizare a examenului de definitivat sesiunea 2021 / a concursului

na(ional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacantehezervate in inv6{[m6ntul
preuniversitar sesiunea 2021 din judetul evaluator transmite c6tre directorii unit{ilor de

lnv6{[mdnt cate au fost centre de evaluare solicitarea de a primi lucr[rile pentru

vizualizare, utilizdnd formatul anterior.

III. Transmiterea lucrdrilor de cdtre comisia de organizare a examenului de

definitivat sesiunea 2021 /a concursului nalional pentru ocuparea

posturilor/catedrelor declarate vocante/rezervate tn tnvdtrdmdntul preuniversitar
sesiunea 2021 din judelul evaluator si preluarea lor la comisia de organizare a
examenului de definitivat sesiunea 2021/a concursului nalional pentru ocuparea

posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate in invdldmdntul preuniversitar
sesiunea 2021 dinjudelul de origine.

Art. 6 (1) Directorii unitatilor de invdfdmdnt care au fost centre zonale de evaluare

exhag lucrdrile solicitate pentru vizualizare, seuetizeazf numele gi prenumele

asistenfilor (pe toate filele lucrdrii) gi ale membrilor comisiilor din cele trei rubrici (A,

B, C) de pe prima pagina a lucrarii, realizeaza fotocopii ale acestora gi le certificl prin

semn[tur[ qi qtampila "conform cu originalul", aplicate pe fiecare pagina a acesteia.

Aceste copii vor fi inaintate reprezentantilor comisiei de organizare a examenului de

definitivat sesiunea 2021/a concursului nalional pentru ocuparea posturilor/catedrelor

declarate vacante/rezervate in invdtrdmdntul preuniversitar sesiunea 2021 dinjudetul

evaluator, pe bazd de proces- verbal de predare-primire.

(2) Comisia de organizare a examenului de definitivat sesiunea 2021 /a

concursului nalional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate

vacante/rezervate in tnvdydmdntul preuniversitar sesiunea 2021 din judeful evaluator

primeqte de la unitatea de invIflmdnt cate a fost centru de evaluare, cu proces-verbal,

copiile "conform cu originalul" ale lucrlrilor solicitate pentru vizualizarc, le scaneaza in

format PDF cu rezolutie de minimum 200 dpi, le salveazl individual cu numele figierelor

de forma "delXX-Nume-InitT-Prenume.pdf' sau "tit_XX-Nume-InitT-Prenume.pdf' (unde

def-definitivaat, tit-titularizare, XX este indicativul judefului de origine a lucririi, de

exemplu: BC- IONESCU-A-ANA.pdf). Aceste fiqiere se vor trimite arhivate cu parola pe

adresa de email se-qfetariatisjcl@enljril.com Parola arhivei va fi trimisl prin sms inspectorului

compartimentului respectiv.
(3) Comisia de organizarc a examenului de definitivat sesiunea 2021 la concursului

Nr, crt. Numele qi

prenumele
candidatului

Date de contact ale
candidatului(telefon,
email)

Centrul de examen

in care a sus{inut
oroba

Disciplina



nafional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacantelrezervate in inv6{6m0ntul
preuniversitar sesiunea 202I din judetul de origine va accesa, in dimineafa primei zile
stabilite pentru vizualizarca lucrdrilor, arhiva, unde vor fi disponibile spre vizualizarc
lucrdrile scanate de Comisia de organizare a examenului de definitivat sesiunea 2021 la
concursului national pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacantelrczervate in
lnv{dmdntul preuniversitar sesiunea 2021 din judeful evaluator.

(4) Presedintele Comisiei de organizare a examenului de definitivat sesiunea202l la
concursului na{ional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacantelrezervate in
invdtdmdntul preuniversitar sesiunea 2021 din judelul de origine raspunde de securitatea
fisierelor accesate conform alin. (3) si se va asigura de faptul ca acestea nu vor fi tiparite,
copiate in alt6 parte decat pe calculatorul de pe care se va realiza vizualizarea lucrarilor
sau ci vor fi accesate neautorizat.

III. Vizualizarea lucrlrilor
Art.7 (1) Comisia de organizare a examenului de definitivat sesiunea 2021 la concursului

nafional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacantehezervate in invifdmdntul
preuniversitar sesiunea 2021 din judetul de origine afrqeaza, la avizierul inspectoratului

qcolar gi al unitdlilor de inv[fimdnt care au fost desemnate centre de examen,

perioada, intervalul orar zilnic qi locul in care se vizualizeaza lucrarile.

(2) Candidalii vizualizeaz[ individual lucrarea/lucrlrile, in prezen{a unei

persoane nominalizate de pregedintele Comisiei de organizare a examenului de definitivat

sesiunea 202t la concursului nafional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate

vacantelrezervate in invdlimdntul preuniversitar sesiun ea 2021,

(3) Pentru a facilita vizualizarea lucrarilor, Comisiei de organizare a

examenului de definitivat sesiunea 2021 /a concursului na{ional penhu ocuparea

posturilor/catedrelor declarate vacante/rczervate in lnvd{dmdntul preuniversitar sesiunea 2021

din judetul de origine va instala un videoproiector pe care vor fi proiectate lucrdrile

solicitate. Se va asigura confidenfialitatea procesului de vizualizare a lucrdrilor.

(4) Candida{ilor le este interzisl introducerea in sala de vizualizare a lucrarilor a

oricarui mijloc de inregistrare audio/video.

(5) Persoanelor nominalizate de c6tre preqedintele comisiei de organizare a

examenului de definitivat sesiunea 20211 a concursului najional pentru ocuparea

posturilor/catedrelor declarate vacantelrezervate in inv6[6m6ntul preuniversitar sesiunea202l in
prezenla cdrora se vizualizeazl lucrlrile li se interzice sI facd aprecieri privind confinutul Ei

evaluarea lucrarilor.

(6) DupA vizualizarea lucrdrii/lucrdrilor, candidalii vor semna o declara(ie prin

care confirmd cd auvizualizat lucrarea solicitatii.

C. Dispozi(ii finale

Art.8 Comisia de organizare a examenului de definitivat sesiunea 2021 la concursului national
pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacantehezervate in invlJlmdntul preuniversitar
sesiunea 2021 nu ellbereaza copii dupi lucrlrile vizionate.

Art.9 (1) Prezenta procedura are caracter intern.

(2) Accesul la inforrnatiile din prezentul document este permis urmatoarelor
structuri deconducere/persoane:



a) membrii comisiilor de organizare a examenului de definitivat sesiunea 2021 la concursului

nafional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacantelrezervate in invd[dmtntul
preuniversitar sesiunea 2021.

b) conducerea unitatilor de lnvatamant care au fost centre de examen qi centre de

evaluare.

D. Calendarul activitlfii de vizrualiza,re a lucririlor
I.

Perioada Activitatea
29 iulie-3 august 2021 Afiqarea la avizierul fiecarei unit6{i de

invdfdmdnt care a fost centru de examen
Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", Cdldraqi/
centru de concurs, $coala Gimnaziali
'Nicolae Titulescu", Cdldraqi, a programului
zilnic de depunere a cererilor de

vizualizarc a lucr6rilor precum gi a
informafiilor cu privire la locafia gi

intervalul orar de vizualizare a lucrarilor

4-5 august 2021

INTERVAL ORAR: 9.00-1 2.00

Adresa de e-mail:

lrasul.lrrh0t.Q.ULgt-_e-Ig u6glg[q4il.co:n

$:sBIa(&)scoalanico laetitulesc Lr.ro

Depunerea/transmiterea prin mijloace
electronice a cererilor prin care se soliciti
vizualizarca lucrdrilor la unitatea de

invdflm0nt care a fost centru de

examen/concurs: Liceul Teoretic "Mihai
Eminescuo', Clllraqi/ centru de concurs,

$coala Gimnazial6 "Nicolae Titulescu",
Cdldrasi.

12 august 2021 Centralizarca cererilor de vizualizare a

lucrarilor la comisia judefean[ de

organizare a examenului de definitivat
sesiunea 20211 concursului na{ional pentru
ocuparea posturilor/catedrelor declarate
v acantel rezervate in inv6(6m0ntul
preuniversitar sesiunea 2021 din judetul de

orisine.

13 august 2021 Transmiterea situatiei centralizate a

cererilor de vintalizarc a lucrarilor de

la comisia judeleanl de organizare a

examenului de definitivat sesiunea 2021/

concursului national pentru ocuparea

posturilor/catedrelor declarate

v acantel rezervate in invifdmdntul
preuniversitar sesiunea 2021 din judeful

de origine cdtre comisia judefean[ de

organizare a examenului de definitivat

sesiunea 2021 din judetul evaluator.

Transmiterea de cdtre comisia judetean[ de
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organizarc a examenului de definitivat
sesiunea 20211 concursului na(ional pentru
ocuparea posturilor/catedrelor declarate

vacantelrczervate in invfi[m0ntul
preuniversitar sesiunea 2021 din judetul

evaluator a solicitirii de a primi lucrlrile
pentru vizualizare directorilor unit[1ilor de
invlfdmdnt care au fost centre de
evaluare.

16 - 17 august 2021 Pregdtirea de c[tre directorii unit6filor de
inv6[6m0nt care au fost centre de evaluare,
a lucrlrilor pentru vizualizare, conform
procedurii.
Transmiterea la comisia judeteanl de
organizare a examenului de definitivat
sesiunea 20?L/concursului nafional pentru
ocuparea posturilor / catedrelor declarate
vacante/rczervate in inv6{6mdntul
preuniversitar sesiunea 2021 din jude{ul
evaluator a fotocopiilor lucrarilor
solicitate pentru vizualizare, conforme cu
originalul.

18 august 2021 Pregatirea fisierelor cu fotocopiile
lucrarilor solicitate pentru vizualizare qi
transmiterea lor la ISJ respective, conform
procedurii.

19-20 august 2021

La sediul ISJ Cdldraqi, orele 10.00-14.00

Yiztalizarca lucrarilor de catre solicitan{i,

conform procedurii qi a programului

anuntat.
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CENTRUL DE EXAMEN/CONCURS ................

Nr............./

CERERE DE VIZUALIZARE A LUCRARILOR SCRISE LA
definitivat 2I2llconcursul nafional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/reznrvate in

inv6f6mdntul preuniversitar sesiunea 202 1

Subsemnatul, ................ ........, ln calitate de candidat la examenul
nafional pentru definitivare ln inv{Emdntul preuniversitar sesiun ea2}2l/concursul nafional pentru
ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate in invftImdntul preuniversitar sesiunea 2021

vI rog s[-mi aprobafi vizualizarca lucrlrii scrise la disciplina

il i;;;i;;;;;;ilda;,;ffi'"'t"""ii',ii" iffi;ii ;;;i;; ;rb;; i;;;;r";;ui,,,u,, desemnat de
preqedintele Comisiei Judefene pentru definitivare ?n invdfdmdntul preuniversitar sesiunea
202t/concursului nafional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate in
inv6{6mdntul preuniversitar sesiune a Z02l

qi cr nu am dreptul de a fotografia, filma sau face fotocopii dup6 lucrare.
Atribufiile membrului comisiei sunt doar de monitori)are i procesului de vizualizare gi nupresupun discu{ii legate de punctajele obfinute.
Am fost informat asupra faptului c6 in perioada .............. este program atdvizualizarealucrdrilor scrise gi c6 voi fi contactat pentru stabilirea zilei qi orei la .u* ,oi fr prezent la

Neprezentarea in condifiile afiqate va conduce la clasarea cererii de vizualizare.
Cunosc faptul cd, in urma etapei de vizualizare a lucrarilor scrise, nu se poate modifica nota obfinut6 la
examen.
Date de contact: tel ............. ....., adresd de e_mail

Data Semndtur6 candidat
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