ORDIN Nr. 5212/2018 din 2 octombrie 2018
privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în
învăţământ în anul şcolar 2018 - 2019
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 851 din 8 octombrie 2018
În baza prevederilor art. 241 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare,
ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.220/2018 privind structura
anului şcolar 2018 - 2019,
în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprobă Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ
în anul şcolar 2018 - 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă din cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale,
Valentin Popa
Bucureşti, 2 octombrie 2018.
Nr. 5.212.
ANEXA
Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ
în anul școlar 2018-2019
până la 10.10.2018
până la 19.10.2018
19.10-31.10.2018
până la 31.05.2019
3.06- 14.06.2019
24.07. 2019
31.07.2019
31.07-1.08.2019
1.08-5.08.2019
5.08.2019
6.08-9.08.2019
9.08-14.08.2019

Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene /
Comisiei de examen a municipiului București
Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ
Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și
avizarea acestora. Înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau
respingerea dosarului de înscriere.
Efectuarea inspecțiilor de specialitate
Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în
aplicația electronică
Susţinerea probei scrise
Afişarea rezultatelor
Înregistrarea contestaţiilor
Soluționarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor finale
Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a tabelelor nominale cu
candidaţii admişi
Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației
naționale

