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CĂTRE, 

1 MINISTERUL 
... EDUCA TIEI ,.. . 
\ CERCETARU 
•'•• TINERETULUI 
1 ŞI SPORTULUI 

unităţile de învăţământ din municipiul Craiova şi judeţul Dolj 

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

Urmare a adresei nr. 16/ll.Ol.2013 a Universităţii Transilvania din Braşov, înregistrată 
la ISJ Dolj cu nr. 367/l7.01.2013, vă informăm că, în conformitate cu prevederile OMECTS 
nr. 5561/2011, colocviul de admitere la gradul didactic 1 pentru candidaţii înscrişi în 
seria 2013-2015 se va desfăşura în ziua de sâmbătă, 09.02.2013, ora 9,00. 

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

Vă mulţumim pentru colaborare ! 

Inspector Şcolar G ner al, Inspector şcolar pentru mentorat şi dezvoltarea resursei umane, 
Prof. Georgică BERCE 'Cf?J?tOREA 
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Prof. Mihăiţă OI CA 
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UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV 
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

500019 Braşov, Nicolae Bălcescu, nr. 56, Tel. 0040-0268-470.190 
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Către, 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI __ k-0=· _L_.J-+---· ___ _ 
În atenţia doamnei/domnului Inspector General 

şi inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane 

În vederea unei optime informări a cadrelor didactice, vă rugăm să comunicaţi prin 

intermediul site-ului instituţiei dvs., anunţul referitor la colocviul de admitere pentru gradul 

didactic 1, seria 2013 - 2015, care este programat în 09 februarie 2013, ora 9, OO,corpul K (str. N. 

Bălcescu nr.56) 

Informaţiile pot fi obţinute şi accesând pagina web a universităţii noastre: 

htţp://www .unitbv .ro/pse. 

Vă mulţumim pentru colaborare şi vă asigurăm de reciprocitate pentru orice informaţie şi 

activitate, care să vină în sprijinul instituţiilor şi colectivităţii profesionale din educaţie. 

Director D.P.P.D., 

Lect.univ.dr. Elena Simona INDREICA 
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