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Comunicat de presă 25. 04. 2017 
 

REZULTATE INIȚIALE – DEFINITIVAT 2017 

 

Joi, 25 aprilie 2017, s-au afişat rezultatele iniţiale la Examenul de Definitivare în învăţământ. În judeţul 

Sălaj, din totalul de 67 candidați au promovat 42 (respectiv au obţinut note de peste 8 la examen), 

procentul de promovabilitate fiind 62, 68%.  Dintre cei 42 candidaţi promovaţi 11 au obţinut note între 9 şi 

10 (26, 19%), iar 31 au obţinut note între 8 şi 9 (73, 81%).  Nu s-au înregistrat note de 10, spre deosebire de 

anul trecut, când un singur candidat a obţinut nota 10 la matematică. 

         Primele 5 note la examen sunt următoarele: 9, 79 , 9,72 , 9,30 (la specializarea educatoare);  9,30  (la   

       specializarea învățătoare);  9, 19  (la specializările matematică și  geografie); 9,13 (limba engleză ).      

       Cea  mai mare notă (9,79) a obţinut-o Marian Cristina, educatoare la Școala Gimnazială ”Horea” Șimleu    

       Silvaniei.  

Au fost respinşi 25 candidaţi dintre care 13 cu note între 7 şi 7,99, 9 cu note între 6 şi 6, 99, 3 cu note 

între 5 şi 5,99. Nu sunt note la examen sub 5, dar avem cinci candidaţi care au luat note sub 5 la proba 

scrisă. 

        Menţionăm că, începând cu acest an, nota la examenul de Definitivat se calculează, astfel:  

 Nota la inspectia 1 + Nota la inspecția 2 + Nota pe portofoliu + 7x Nota proba scrisă 

                                                                                     10 

        Prin urmare, nu sunt note la examen sub 5, dar avem cinci candidaţi care au luat note sub 5 la proba        

scrisă. 

Contestațiile se depun, azi, 25 aprilie 2017, până la ora 20 și mâine, 26 aprilie 2017, pînă la ora 14, la           

Centrul de Examen Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău. Rezultatele finale, după soluţionarea 

contestaţiilor,  se vor afişa, duminică, 30 aprilie 2017. 
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