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CĂTRE, 
unităţile de învăţământ din municipiul Craiova şi judeţul Dolj 

În atenţia directorilor şi candidaţilor înscrişi 
la examenul pentru obţinerea gradelor didactice I şi II 

Vă aducem la cunoştinţă adresa nr. 4007/08.04.2013 a Universităţii din Piteşti, 

înregistrată la ISJ Dolj cu nr. 2908/10.04.2013 prin care sunt înştiinţaţi toţi candidaţii înscrişi 
la gradele didactice II şi I, absolvenţi ai universităţilor particulare din România, cu privire la 
recunoaşterea şcolarităţii şi a diplomei de licenţă. 

Spre informare ataşăm la prezenta notă adresa mai sus menţionată. 

Vă mulţumim pentru colaborare ! 

Inspector Şcolar GeJoerlil, 
Prof. - FLOREA 

Inspector şcolar pentru mentorat şi dezvoltarea resursei umane, 
Prof. Mihăiţă STOICA 
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Domnului Inspector General 

Stimate Domnule Inspector General, 

Universitatea din Piteşti, prin Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, 

organizează colocvii, respectiv examene pentru obţinerea gradelor didactice I sau Il. 

În acest sens. vă comunicăm faptul că absolvenţii licenţiaţi ai universităţilor particulare 

din România trebuie să prezinte la dosarul personal de inscriere (în /ermenul de fnscriere de la 

Jnspecroratul Şcolar), un document oficial (nominal) eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, 

cu privire Ia recunoaşterea şcolarităţii şi a diplomei de licenţă, conform actelor normative în 

vigoare. 

Menţionăm că dosarele incomplete primite la Universitate vor fi returnate Inspectoratului 

Şcolar unde s-a făcut înscrierea iar candidaţii respectivi pierd dreptul de participare la examenul, 

respectiv colocviul programat in sesiunea respectivă. 

Vă mulţumim şi vă asigurăm de întreaga noastră colaborare. 

Cu deosebită consideraţie,. 

Redactat Adina BOGDAN, secretar DPPD, 4 exemplare 
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