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NOTĂ TELEFONICĂ

În atenţia directorilor şi responsabililor cu perfecţionarea din unităţile şcolare

Pentru respectarea O.M. 5720/2009, în perioada 6-10 iunie 2011, directorii unităţilor de
învăţământ, prin responsabilii cu perfecţionarea, vor transmite la 1.S.J. Dolj, confonn graficului anexat
notei telefonice 179/26.05.2011, informaţii la zi privind vechimea la catedra în ani, luni si zile, la data de
31.08.2011, a candidaţilor înscrişi să susţină examenul de definitivare în învăţământ şi gradul didactic II
în sesiunea 2011 şi respectiv gradul didactic 1 in seria 2009-201 1.

Menţionăm că solicitările se referă doar la candidatii care au beneficiat de concediu fără plată/pentru

îngrijirea copilului sau au fost sanctionati.
Situaţia solicitată va fi transmisă conform tabelului anexat prezentei note telefonice.
Vă mulţumim pentru colaborare!

Inspector Şcolar General,
Prof. Mihaela Cristiana MOŢĂŢEANU

Inspector şcolar pentru mentorat şi dezvoltarea resursei umane,
Inst. Cristina Marilena GHERGHINESCU



UNITATEA ŞCOLARA

TABEL NOMINAL
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DIRECTOR, RESPONSABIL PERFECŢIONARELA NIVELUL UNITĂŢIIŞCOLARE,

NOTĂ: Situaţia se va transmite până la data de 10.06.2011, Împreună cu documentele solicitate În nota telefonică 179/26.05.2011
Dacă nu aveţi asţfel de situaţii se va menţiona "NU ESTE CAZUL"


