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CĂTRE, 

1 MINISTERUL 
.. EDUCATIEI 
l CERCETĂRJJ 
1' TINERETULUI 1 ŞI SPORTULUI 

unităţile de învăţământ din municipiul Craiova şi judeţul Dolj 

În atenţia directorilor, responsabili/ar cu perfecţionarea şi a candidaţilor înscrişi 
la examenul pentru obţinerea gradului didactic 1 

Urmare a adresei nr. 35114.01.2013 a Universităţii de Studii Economice din Bucureşti, 
înregistrată la ISJ Dolj cu nr. 175/16.01.2013, vă informăm că, în conformitate cu prevederile 
O:MECTS nr. 5561/2011, colocviul de admitere la gradul didactic 1 pentru profesorii 
economişti, seria 2013-2015 se va desfăşura în ziua de VINERI, 08.02.2013, ORA 9,00. 

Spre informare ataşăm la prezenta notă adresa instituţiei de învăţământ superior. 

Vă mulţumim pentru colaborare ! 

Inspector şcolar pentru mentorat şi dezvoltarea resursei umane, 
Prof. Mih- ă STOICA 
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 
DEPARTAMENTUl PENTRU PREGATIREA PERSONAlUlUI DIDAOTIO 

Pir.~ţa Romană nr. 6; tel.: +40 21 31~.19.00, int.: secretariat studenti 448, 
perfectionare 130. catedra 231, fax; +40 21 311.75.59: 

e-mail: perfectionare_ase@yahoo.com 

, DI:PAI.TlMEHTUl 
-"\ - mm.u 
:\ · mG.lmu. 

\ 

.1 ="'• rEPJOIU.WWij 

·-:;;,~ 
-~ 

Nr.: J6:: .. .Jl4.01.20!3 

Către 

•· •· ):,ZJ---1 '- .. 
... 73 Ci{ 
'------·-------- ·-------. ·-··· , ... ''""'' ... '''"''' .... -

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj 
În atenţia inspectorului cu dezvoltarea profesională 

Vă infonnăm că, în conformitate cu prevederile articolului 33 din Metodologia 

formării continue a personalului din invăţământul preuniversitar, aprobată prin 

Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 55611 

07.10.2011, colocviul de admitere la gradul didactic 1 - PROFESORI 

ECONOMIŞTI, seria 2013 - 2015 se va desfăşura în cadrul Academiei de Studii 

Economice Bucureşti, clădirea din Piaţa Romană nr. 6 în ziua de vineri, 08.02.2013, 

ora 9°0
• 

Vă rugăm ca în perioada 14 - 25 ianuarie să ne comunicaţi prin fax 

(număr: 0211 311.75.59) sau prin mail (perfectionare_ase@yahoo.com) situaţia 

cadrelor didactice înscrise la gradul didactic 1- discipline economice, seria 2013 

- 2015 şi, de asemenea, să-i informaţi pe candidaţi asupra datei desfăşurării 

colocviului. Candidaţii care nu au dosarele complete, nu vor putea intra în colocviu. 

Vă mulţumim pentru sprijin şi înţelegere! 

Secretar perfecţionare, 

Mariana Cl/;;;;_olac 
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