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ÎN ATENȚIA CANDIDAŢILOR  

 CARE AU PARTICIPAT LA PROBA SCRISĂ DIN CADRUL EXAMENULUI 

NAŢIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, 

SESIUNEA 2022 

 

 

 

             Având în vedere prevederile art. 40, alineatele (4) – (8) din O.M.E.C. Nr. 5434/2020 

privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a examenului național 

pentru definitivare în învățământul preuniversitar, precum și prevederile cuprinse în Procedura 

operațională a I.Ș.J Timiș „Vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul 

examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2022”, după afișarea rezultatelor 

finale candidații pot solicita comisiei de examen să își vadă lucrarea, fără ca, în urma 

vizualizării, să obțină reevaluarea lucrării și/sau modificarea notelor acordate.  

 

            Scopul vizualizării este acela de a constata aspecte privind integritatea lucrării (lucrarea 

se regăsește in formatul predat  si asumat prin semnătură de către candidat în procesul-verbal). 

 

Candidații care după afișarea rezultatelor finale doresc să își vizualizeze propria lucrare, 

vor transmite în zilele de 4 august 2022 (după afișarea rezultatelor finale) și 5 

august 2022, până la ora 12,00, pe adresa de e-mail – registratura@isjtm.ro, o cerere 

întocmită conform modelului atașat. Cererile vor fi însoțite de o copie a cărții de identitate. 

 

Vizualizarea lucrărilor scrise se va realiza în data de 30 august 2022, la Colegiul 

Național C.D.Loga Timișoara. 

 

            Până la data de 26 august 2022, candidații vor fi informați cu privire la ora la care se 

va realiza vizualizarea lucrărilor scrise, printr-un anunț postat la avizierul și pe site-ul centrului 

de examen, precum și pe site-ul I.Ș.J. Timiș. 

 

În timpul si după parcurgerea procedurii de vizualizare, candidaților nu li se 

permite fotografierea lucrării, nu li se eliberează copii ale lucrării și nu li se modifică nota 

obținută. 
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EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 

SESIUNEA 2022 

 
 

 

 

 

 

 

DOAMNĂ PREŞEDINTĂ, 

 

 
 Subsemnatul (a) __________________________________________ ,  

                              (cu majuscule: numele, inițiala prenumelui tatălui, prenumele) 

 

candidat(ă) la examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2022, în județul TIMIȘ, 

având BI/CI seria____, numărul __________, eliberat de ___________________________, la data 

de ______________, solicit vizualizarea propriei lucrări scrise susținute în cadrul examenului 

național de definitivare în învățământ sesiunea 2022, la disciplina de 

examen__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Anexez prezentei copia buletinului/cărții de identitate. 

 

 

Data__________                                            Semnătură candidat(ă):_____________  

 


