
 

 
    INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN  

                                                                                      BISTRIȚA – NĂSĂUD 

 

 
 Str. 1 Decembrie nr.5, Cod 420080, Bistriţa, Jud. B-N 

     Tel:    +40 (0)263 213529 

     Fax:   +40 (0)263 216654 

www.isjbn.ro 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

EXAMENUL DE DEFINITIVARE 

 

 

 Pentru a putea susține examenul de definitivare, candidatul trebuie să îndeplinească 

condiția de vechime la catedră minim1 an (calculat la 31 august a anului în care susține 

proba scrisă) 

 Pentru a putea participa la proba scrisă candidatul va susţine două inspecţii de specialitate 

și un portofoliu profesional, până cel târziu în data de  29 mai a anului în care are loc 

proba scrisă; 

 Cele două inspecţii de specialitate se efectuează la câte 4 activităţi didactice şi sunt 

valabile numai pentru anul şcolar în care au fost efectuate; Portofoliul profesional va fi 

evaluat în ziua în care este efectuată a doua inspecție de specialitate; 

 Inspecțiile de specialitate și portofoliul profesional, vor fi notate cu notă; 

 Inspecţiile de specialitate la clasă sunt efectuate de o comisie formată din: inspector de 

specialitate (sau metodist ) şi directorul (sau directorul adjunct, sau responsabilul comisiei 

metodice) al unităţii; atât inspectorul cât şi directorul unităţii vor acorda notă, iar nota 

finală va fi media celor două note acordate; 

 Raportul consemnat în registru se numeşte Proces verbal pentru inspecţia de 

specialitate; 

 Procesul verbal pentru inspecţia de specialitate se consemnează în registru pe baza Fişei 

de evaluare . Fişele de evaluare și grilele de evaluare a portofoliului profesional vor fi 

păstrate la unitatea şcolară unde s-a efectuat inspecţia şi la portofoliul metodistului. 

 Nota obţinută la examen se calculează după formula: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS) / 10, 

unde ND reprezintă nota la examen, NI1 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 1, NI2 

reprezintă nota inspecţiei de specialitate 2, NP reprezintă nota acordată pentru portofoliul 

profesional personal, iar NS reprezintă nota la proba scrisă. Nota minimă de promovare a 

examenului este 8 (opt). 

 Dosarele de înscriere se depun la ISJBN în perioada 23-31 octombrie 2019; 

 Copiile după rapoartele de inspecţie, însoţite de adeverinţă vechime /calificativ vor fi aduse 

de către directorii unităţilor de învăţământ la începutul lunii  iunie 2020 în funcţie de 

calendarul care se va afişa, 

 Inspecțiile se vor derula conform planificării, afișate pe  isjbn-definitivat; 

 La începutul lunii iunie 2020(în funcție de calendarul care se va afișa), candidații se vor 

prezenta la ISJBN pentru validarea fișei. Candidații care nu își validează fișa, nu vor 

putea participa la examenul scris; 

 Examenul scris va avea loc în data de 22 iulie 2020; 

 Programa de examen este cea aprobată prin OMECS 5558/2015 și 5529/2018; 

 Calendarul de organizare și desfășurare a examenului este aprobat prin OMEN 

4910/23.08.2019 

 METODOLOGIA de organizare și desfășurare a examenului este aprobată prin 

OMEN 5211/2018 
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