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Nr. 13946/ 30.07.2021 

Către, 

TOATE UNITĂȚILE  DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL GORJ, 

În atenția doamnei/domnului director 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin.(5) din OMEN nr.5434 din 31 august 2020, 

privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru 

definitivare în învățământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr. 852 din 17 

septembrie 2020, 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.  

Candidații care doresc, pot să depună cerere pentru vizualizarea lucrării scrise la 

secretariatul ISJ Gorj după graficul anexat (Anexa 1). În anexă (Anexa 2) aveți formularul de 

cerere pentru vizualizarea lucrării scrise. 

Președinte comisie, 

Inspector școlar general adjunct, 

Prof. Stroie Marius Daniel 

      

Inspector școlar DRU, 

      Prof. Ionescu Ilarie Gheorghe 
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Anexa 1 

Calendarul activității de vizualizare a lucrărilor scrise la examenul național de definitivare, 

sesiunea 2021 

Perioada Activitatea 

30.07.2021 Transmiterea graficului, cererii, termenilor și 

condițiilor în care se poate realiza vizualizarea 

lucrării de către un candidat în unitățile de 

învățământ și postarea pe site-ul ISJ Gorj 

30.07.2021;  

02.08.2021 

Depunerea cererii la secretariatul ISJ Gorj: 

- vineri, 30.07.2021 până la ora 14.00; 

- luni, 02.08.2021 până la ora 16.30 

07.09.2021 Afișarea la avizierul și pe site-ul ISJ Gorj a 

zilei și a intervalului orar când candidatul 

poate vizualiza lucrarea 

08-09.09.2021 Vizualizarea lucrării de către candidat, conform 

graficului afișat 
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Inspectoratul Școlar Județean Gorj                                                                                 Anexa2  

Nr. de înregistrare _________/_____________  

CERERE DE VIZUALIZARE A LUCRĂRII SCRISE LA EXAMENUL NAȚIONAL DE 

DEFINITIVARE, SESIUNEA 2021 

Subsemnatul(a) ___________________________________________, posesor al BI/CI 

seria ____ nr.________________ având CNP_______________________________, candidat(ă) 

la examenul național de definitivare în învățământ din data de 14 iulie 2021, vă rog să-mi aprobați 

vizualizarea lucrării scrise, la disciplina 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Am luat la cunoștință faptul că vizualizarea unei copii a lucrării scrise se face în prezența 

unui membru desemnat de președintele Comisiei de examen și că nu am dreptul să fotografiez sau 

să cer/să primesc o copie a lucrării scanate.  

Atribuțiile membrului comisiei sunt doar de monitorizare a procesului de vizualizare și nu 

presupun discuții legate de punctajele obținute. 

 Am fost informat că neprezentarea în condițiile afișate va conduce la clasarea cererii de 

vizualizare a lucrării scanate.  

Cunosc faptul că în urma etapei de vizualizare a lucrării scanate nu se poate solicita 

reevaluarea lucrării și nu se poate modifica nota primită la evaluare.  

Data_____                                                                Semnătura candidatului____________ 

 


