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NR............................../........................... 
 
 
 
CĂTRE 
TOATE UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT 
 
În atenŃia directorilor unităŃilor de învăŃământ 
 
 

În conformitate cu prevederile Metodologiei formării continue a personalului 

didactic din învăŃământul preuniversitar aprobată prin OMECI nr.5720/20.10.2009 prima 

inspecŃie curentă în vederea înscrierii la gradele didactice I şi II se va realiza în anul 

şcolar anterior înscrierii şi raportul de inspecŃie se va anexa dosarului de înscriere. 

Ca urmare, vă solicităm sprijinul pentru centralizarea cererilor la nivelul şcolii pe 

care o conduceŃi şi apoi depunerea acestora la IŞJ, compartimentul perfecŃionare, în 

perioada 17  – 24.01.2010. 

Modelul de cerere este ataşat prezentului document. 

 

 

 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 
Prof. DoruleŃ Nelu ResmeriŃă 

INSPECTOR PERFECłIONARE, 
Prof. Mariana MustaŃă 
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NR............................../........................... 
 
 
 
CĂTRE 
TOATE UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT 
 
În atenŃia candidaŃilor înscrişi la examenul de obŃinere a gradului didactic I, seria 
2010-2013 
 
 

În conformitate cu prevederile Metodologiei formării continue a personalului 

didactic din învăŃământul preuniversitar aprobată prin OMECI nr.5720/20.10.2009, 

candidaŃii înscrişi la această formă de perfecŃionare, trebuie să deruleze următoarele 

activităŃi: 

�  înscrierea cu dosar, în perioada 1-30  în octombrie 2010; 
� în intervalul 01-20.12.2010 candidaŃii vor depune la centrele de perfecŃionare 

pentru care au optat, cereri cu tema lucrării metodico-ştiinŃifice alese, la care 
vor anexa bibliografia minimală ; 

� vor verifica la Centrele de PerfecŃionare perioada în care se va susŃine 
colocviul; 

� vor susŃine a doua preinspecŃie curentă în perioada 2011-2013; 
� vor depune lucrările metodico-ştiinŃifice până la data de 31.08.2012; 
� inspecŃia specială şi susŃinerea lucrării metodico-ştiinŃifice se va efectua  în anul 

şcolar 2012-2013.  
 

 

Ca urmare, vă rugăm să procedaŃi în consecinŃă, pentru buna derulare a acestor 

demersuri. 

 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 
Prof. DoruleŃ Nelu ResmeriŃă 

INSPECTOR PERFECłIONARE, 
Prof. Mariana MustaŃă 

  


