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Comunicat de presă 19.04.2017
EXAMENUL NAŢIONAL DE
DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
2017
Mâine, 20 aprilie 2017, se va desfăşura proba scrisă din cadrul Examenului Naţional de definitivare în
învăţământ. Conform Metodologiei „pentru a se putea prezenta la proba scrisă, candidaţii trebuie să
îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
- să aibă calificativul „Bine” sau „ Foarte bine” pentru anul şcolar precedent anului în care se
susţine examenul;
- media notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare din
probele respective ;
- să aibă stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de
cel puţin un an (sau ore de predare echivalente normei de un an) ca personal didactic calificat.”
În judeţul Sălaj, s-au înscris 80 candidaţi (faţă de 126 candidaţi, în 2016) care vor susţine proba scrisă din
18 discipline diferite, la Centrul de Examen Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău. La acest examen,
participă într-un număr mai mare: educatoarele (23) şi învăţătorii (18).
Accesul candidaţilor în sălile de clasă se va face în intervalul 8 şi 8, 45. Proba scrisă va începe la ora 10,
timpul de lucru pentru rezolvarea subiectelor fiind de 4 ore.
Nota obţinută la proba scrisă este nota la examen. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).
Lucrările cadrelor didactice vor fi corectate în Centre de Evaluare din ţară, urmând ca primele rezultatele să
fie afişate, marţi, 25 aprilie 2017. Eventualele contestaţii pot fi depuse, în zilele de 25 şi 26 aprilie, iar
rezultatele finale vor fi publicate în data de 30 aprilie 2017.
Marcel Lucaciu,
purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj
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