CALENDAR EXAMEN DEFINITIVAT 2018

– pana la 2 octombrie 2017: emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen
judetene/a Municipiului Bucuresti

– 18 sept .- 6 octombrie 2017: transmiterea dosarelor de inscriere la inspectoratele scolare
judetene/ISMB in paralel cu verificarea si avizarea acestora

9 – 31 octombrie: informarea candidatilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de
inscriere

pana la 1 iunie 2018: inspectiile de specialitate
3 – 10 iunie 2018: completarea si validarea dosarelor de inscriere ale candidatilor din baza de
date, in vederea sustinerii probei scrise.
18 iulie: sustinerea probei scrise
24 iulie: afisarea rezultatelor la proba scrisa
24 si 25 iulie: depunere contestatii
25 – 27 iulie: rezolvarea contestatiilor
27 iulie: afisarea rezultatelor finale
30 iulie – 3 august: listele nominale cu candidatii admisi vor fi transmise la Ministerul
Educatiei Nationale
Nu uitati ca din 2017, au aparut modificari in metodologia de concurs pentru examenul de
definitivat.
Sustinerea examenului este precedata de o etapa eliminatorie care consta in doua inspectii de
specialitate la clasa si, in plus fata de sesiunile anterioare, din evaluarea portofoliului
profesional personal.
Pentru a putea sustine proba scrisa, pe langa conditiile privind vechimea efectiva de predare si
calificativul Bine sau Foarte bine - conditii care se mentin din sesiunile anterioare - candidatii
trebuie sa indeplineasca si criteriul mediei. Media aritmetica a notelor finale la inspectii si
portofoliu trebuie sa fie minimum 8 (opt), dar nu mai putin de 7 la fiecare dintre probele

respective (nota celor doua inspectii la clasa, nota obtinuta la portofoliul profesional si nota
obtinuta la proba scrisa).
O alta noutate este simplificarea probei scrise de la trei la doua subiecte: un subiect este
centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%) iar celalalt subiect pe metodica
predarii specialitatii (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu.
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