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CĂTRE

uNITĂTILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ŞI JUDEŢUL
DAMBOVIŢA

ÎN ATENTIA
DOAMNELORIDOMNILOR DIREçToRI VŞIA cANDIDATILoR LA EXAMENUL
NATIoNAL DE DEFINITIVARE IN INVAŢAMANT,SESIUNEA2016

1. Cadrele didactice înscrise la examenul de definitivat pe baza adeverinţei de studii sunt
solicitate să completeze dosarul cu diploma de licenţă însoţită de suplimentul la
diplomălfoaia matricolã (ambele copii legalizate la notariat) sau cu o adeverinţă
actualizată (copie legalizată la notariat). Termen:15.07.2016

2. Proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2016, se
susţine la centrul de examen organizat la COLEGIUL ECONOMIC „ION GHlCA" din
Târgovişte, Calea Domnească nr. 223, în data de 4 august 2016;

3. Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisa se face în intervalul 8,00 - 8,30,
pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau
buletin de identitate - ori, in lipsa acestuia, pe baza pasaportului in termen de valabilitate;

4. Candidaţii care şi-au schimbat numele în perioada cuprinsă între înscrierea la examen şi
proba scrisă vor avea asupra lor, la proba scrisă, certificatul de naştere, certificatul de
căsătorie, cartea de identitate, toate în original;

5. CALENDARUL de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in
invatamant in anul scolar 2015 - 2016;

4 august 2016 Susţinerea probei scrise
11 august 2016 Afişarea rezultatelor

Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la
centrele de evaluare/contestaţii

12-17 august 2016 Soluţionarea contestaţiilor
18 august 2016 Afişarea rezultatelor finale

Transmiterea la Ministerul Educaţiei si Cercetării
Ştiinţifice a tabelelor nominale cu candidaţii admişi şi
validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice

11-12 august 2016

19-30 august 2016

6. Detalii suplimentare:
- pagina Definitivat de pe site-ul I.S.J. Dâmboviţa ( http:llisi-db.rol -) Management 9Dezvoltarea resursei umane 9 Definitivat);
- site-ul oñcial DEFINITIVAT2016, ( httg:lldefinitivat.edu.roI201BI ).

Directorii unităţilor de învăţământ sunt solicitaţi să informeze candidaţii cu privire la
›
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