
ANEXA OM. 5720 
 

METODOLOGIA FORM�RII CONTINUE A PERSONALULUI 
DIDACTIC DIN ÎNV���MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 
 (12) Depunerea lucr�rilor metodico-�tiin�ifice se face la institu�iile de înv���mânt centre 
de perfec�ionare pân� la data de 31 august a anului �colar urm�tor celui în care s-a sus�inut 
colocviul de admitere, în form� scris�, legat� tip carte �i pe suport electronic, respectiv pe CD, 
format PDF. Ultima pagin� a lucr�rii cuprinde declara�ia de autenticitate, pe propria 
r�spunderea a candidatului, din care s� rezulte c�: 
 a) lucrarea a fost elaborat� personal �i apar�ine în întregime candidatului; 
 b) nu au fost folosite alte surse decât cele men�ionate în bibliografie; 
 c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafic� din alte lucr�ri sau din alte surse 

f�r� a fi citate �i f�r� a fi precizat� sursa prelu�rii, inclusiv în cazul în care sursa o 
reprezint� alte lucr�ri ale candidatului; 

 d) lucrarea nu a mai fost folosit� în alte contexte de examen sau de concurs.      
 (13) Pentru depunerea lucr�rii este necesar avizul scris al conduc�torului �tiin�ific. În 
cazul în care lucrarea nu este avizat� pentru depunere, conduc�torul �tiin�ific are obliga�ia de a 
preciza motivele respingerii. Candida�ii ale c�ror lucr�ri nu au fost avizate pot s� depun� 
contesta�ie în termen de dou� zile de la data limit� de depunere a lucr�rilor. Contesta�iile se 
rezolv� în termen de trei zile de la data depunerii. 
 (14) Lucr�rile metodico-�tiin�ifice depuse se înregistreaz�, cu num�r �i dat�, la 
secretariatul institu�iei de înv���mânt centru de perfec�ionare. Candidatul are obliga�ia de 
depune un exemplar din lucrare �i la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul institu�iei de 
înv���mânt unde urmeaz� s� se desf��oare inspec�ia special� �i sus�inerea lucr�rii, pentru a fi 
consultat� de membrii comisiei metodice. 
 (15) Conduc�torii �tiin�ifici au obliga�ia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condus�, 
referatul de acceptare/neacceptare a lucr�rii pentru a fi sus�inut�. Referatele se depun la 
institu�ia de înv���mânt centru de perfec�ionare pân� la data de 10 septembrie a anului �colar 
în care se sus�ine lucrarea.  
 


