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In aten~ia 

I MINISTERUL 
"EDUCATJEI 
:: CERCETARII 

, ~· .. TINERETULUI 
~ ~I SPORTULUI 

Directorilor ~i Responsabililor cu perfectionarea 
din unitatile ~colare ale judetului Dolj 

In conformitate cu art.51, alin (2} din Metodologia formarii continue a 
personalului din lnvatamantul preuniversitar, aprobata prin OMECTS 
5561/7.10.2011 pentru obtinerea titlului de profesor emerit, cadrele didactice 
interesate vor depune cerere (conform anexei} In perioada 1-30 noiembrie 2012 Ia 
C.C.D. Dolj, cam. 403. 
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Formular de inscriere Ia concursul pentru acordarea titlului de profesor emerit 

Domnule Director, 

Subsemnata/Subsemnatul ,nume anterior _____ _ 

CNP cu domiciliul in ____________________ _ 

telefon _________ e-mail, _____________ cu 

• funqia ----------------
(din Legea Educatiei Nationale nL1/2011 art247) 

• specializarea 1 Anul specializarii 1 __ 

(conform primei diplomei de absolvire) 
• specializarea 2 Anul specializarii 2 __ 

(conform celei de-a doua diplome de absolvire) 
• grad didactic I obtinut in a nul ____ _ 

Tncadrata /1ncadrat1n a nul ~colar 2012-2013 Ia unitatea de 1nvatamant _______ _ 
-----------~ localitatea judetul ___ _ 
Va rog sa-mi aprobati 1nscrierea pentru efectuarea inspeqiei speciale in a nul 2012- 20131n 
vederea inscrierii Ia concursul pentru acordarea titlului de profesor emerit, in confomitate cu 
art51, a lin (2) din Metodologia formarii continue a personalului din invatamantul preuniversitar, 
a probata cu OMECT$5561/7.10.2011. Atasez cererii de inscriere urmatoarele documente: 

• Adeverinta de incadrare de Ia unitatea ~colara In care sa se specifice funqia ~i 

specializarea ~i care sa ateste faptul ca solicitantul are contract de munca in invatamantul 
preuniversitar pe perioada nederminata, 
• Copie dupa certificatul obtinere al gradului didactic I, certificata de conducatorul unitatii, 
• Copii ale documentelor care dovedesc vechimea de 15 ani de activitate didactica 
neintrerupta de Ia acordarea gradului didactic I (carte de munca, raport-salariat din REVISAL) 
• Co pie dupa BI/CI ~i Certificat de casatorie (daca e cazul) 
• Co pie dupa diploma I diplomele de studii. 

Data, Semnatura, 
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privind acordarea titlului de profesor- emeritln lnvatamantul preuniversitar 

In conformitate cu Metodologia formarii continue a personalului din lnvatamantul 

preuniversitar aprobata prin OMECTS nr. 5561 din 7 octombrie 2011, cap Ill, cadrele didactice 
interesate de obtinerea titlului de profesor emerit, pot depune cereri pentru solicitarea inspectiei 

speciale pentru lnscriere, Ia Casa Corpului Didactic Dolj, biroul403, In perioada 1-30 noiembrie 2012. 

Conditii de lnscriere Ia concursul de acordare a titlului de profesor emerit In lnvatamantul 
preuniversitar: 

Cadru didactic cu contract de munca pe durata nelimitata, 
Gradul didactic I 

15 ani vechime nelntrerupta de activitate didactica nelntrerupta de Ia obtinerea gradului 
didactic I. 

Probele concursului pentru acordarea titlului de profesor emerit constau In: 
a) inspectie speciala pentru lnscriere; 
b) colocviu de admitere; 

c) elaborarea un_ei lucrari de cercetare/inovare In unul din urmatoarele domenii: pedagogia ~i 
psihologia educatiei, didactica disciplinei, managementul educational, managementul calitatii 
educatiei, tehnicile de informare ~i comunicare aplicate In procesele de predare-lnvatare evaluare, 
managementul institutional ~i gestionarea datelor, strategiile alternative sau complementare de 

instruire, cercetare ~i inovare In educatie, comunicarea ~i parteneriatele cu mediul social etc.; 
d) prezentarea/ sustinerea lucrarii elaborate. 

Etapele de parcurs pentru obtinerea titlului de profesor-emerit sunt: 

1. Anul premergator lnscrierii: 

solicitarea cadrului didactic pentru inspectia speciala se depune Ia Casa Corpului Didactic Dolj In 
perioada 1- 30 noiembrie 2012. 

lnspectie Ia 3 activitati didactice In prezenta comisiei a probata de Consiliul de Administratie al 
lnspectoratului ~colar aiJudetului Dolj. Nota minima de promovare a inspectiei speciale este 9 
(noua). 

2. Anullnscrierii 

- 1-31 octombrie -lnscriere, Ia casa Corpului Didactic Dolj pe baza dosarului de lnscriere care 
COntine urmatoarele documente: 

a) cerere tip de lnscriere, adresata conducerii casei corpului didactic; 
b) cv cu anexe; 

c)procesul verbal de inspectie speciala, In copie semnata conform cu originalul de catre 

directorul unitatii de lnvatamant In care s-a desfa~urat inspectia; 
d) adeverinta din care sa rezulte calificativele acordate Ia aprecierile anuale pentru perioada 

In care ~i-a desfa~urat activitatea didactica ca profesor cu gradul didactic I; 
----~-------------------
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1-30 noiembrie - Consiliul de Administratie al Casei Corpului Didactic Dolj verifica existenta 
documentelor ~i legalitatea acestora iar lista cu cadrele acceptate va fi aprobata de Consiliul de 

Administratie allnspectoratului Scolar al Judetului Dolj 
15 decembrie- Casa Corpului Didactic face public numarul de locuri repartizate pentru 
concurs 

Consiliul de Administratie al Casei Corpului Didactic aproba planificarea cadrelor didactice Ia 
colocviu, 
15 ianuarie -15 februarie -Desfa~urarea colocviului. 

Colocviul de admitere se va desta~ura In doua etape, dupa cum urmeaza: 
a) evaluarea CV-ului; 

b) prezentarea proiectului de cercetare/inovare pe caza caruia candidatul urmeaza sa 
elaboreze lucrarea din domeniul ales. 

Redactarea lucrarii 

3. Anul urmatorlnscrierii 

15 februarie- Depunerea lucrarii 

15 martie- 15 mai · sustinerea lucrarii. 
Sustinerea lucrarii se desfa~oara In prezenta comisiei de specialitate, aprobate de Ministerul 

Educatiei,Cercetarii, Tineretului ~i Sportului Ia solicitarea lnspectoratului Scolar Judetean, In ~edinta 
publica organizata de Casa Corpului Didactic. 

1 iulie Casa Corpului Didactic trimite Ia MECTS lista finala. 
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