……………………………….
(Unitatea de învăţământ)

Judeţul ……………………….

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL
JUDEŢULUI………………….………………………
La data susţinerii examenului de definitivare în
învăţământ candidatul(a) are o vechime efectivă în
∗
activitatea de predare de ………ani ……. luni ……. zile .
Inspector şcolar de specialitate
cu probleme de formare continuă,
Numele şi prenumele ……………………………………
Semnătura……………………………..
Data …………………..

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la probele pentru definitivarea în învăţământ în anul (sesiunea)
……………în funcţia didactică∗∗ ……………………………….
specialitatea ………………………………………………………
………………………………………………………………...
(numele, iniţiala tatălui, prenumele candidatului – cu majuscule)

Instituţia de învăţământ absolvită …………………………………………….
………………………….cu durata de ……… ani. Specializările obţinute prin
studii .…………………………………………………………………………
Promovat examenul de∗∗∗…………………………………………….……în
anul………… sesiunea …………………………
Stagiul efectiv în activitatea didactică de predare la data înscrierii:
…………ani………... luni …………zile.
Prezentat la examen în cele trei sesiuni consecutive:
I sesiune …………… a II-a sesiune …………….. a III-a sesiune ……………

Optez pentru susţinerea examenului şi pentru participarea la
cursurile de pregătire la centrul de perfecţionare∗∗∗∗………………

………………………………………………………………………...
Data ………………
∗

Semnătura ……………………

de la data încadrării în învăţământ după obţinerea examenului de absolvire sau de licenţă şi cu
normă întreagă şi/ sau cadru didactic asociat cu ………… ore/ săptămână.
∗∗
educatoare, învăţător, maistru instructor, profesor II, profesor I
∗∗∗
bacalaureat, absolvire, licenţă
∗∗∗∗
Universitatea/Colegiul/ Grupul şcolar…… (instituţii acreditate pentru susţinerea gradelor
didactice)

Se certifică datele din prezenta fişă de înscriere şi se adevereşte că, potrivit
înscrisurilor din cartea de muncă, dna/dl. ………………………………………
………………………………… a funcţionat în învăţământ de la data obţinerii
examenului de∗ ……………………………. după cum urmează:
Nr.
crt

Unitatea de
învăţământ

Funcţia
didactică

Perioada

de la…până la…

Vechimea efectivă
∗∗
în învăţământ

ani

luni

Observaţii

zile

Total
În anul şcolar∗∗∗…………………… este încadrat în unitatea noastră în
funcţia de∗∗∗∗ ……………………………….. cu activitatea de bază (norma
întreagă)∗∗∗∗∗…………………………………………………………………….
Director,
∗

Data …………………….

bacalaureat, absolvire, diplomă/ licenţă;
se menţionează numai vechimea efectivă de predare la catedră, realizată între data obţinerii
examenului de absolvire/licenţă, cu certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea
personalului didactic sau, dup caz, cu atestat de institutor (pentru funcţia de institutor) şi date de
1 septembrie a anului în care se susţine examenul de definitivare în învăţământ;
∗∗∗
se indică anul curent;
∗∗∗∗
educatoare/învăţător, maistru instructor, profesor
∗∗∗∗∗
în învăţământ sau cadru didactic asociat cu …………...ore/săptămână.
∗∗

……………………………….
(Unitatea de învăţământ)

Judeţul ……………………….

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL
JUDEŢULUI………………….………………………
La data susţinerii examenului pentru obţinerea
gradului didactic II candidatul(a) are, de la obţinerea
definitivării în învăţământ, o vechime efectivă în învăţământ
de ………ani …….. luni ……. zile.
Inspector şcolar de specialitate
cu probleme de formare continuă,
Numele şi prenumele ………………………
Semnătura……………………………..
Data …………………..

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la probele pentru obţinerea gradului didactic II în anul (sesiunea)
……………în funcţia didactică de∗ ………………………………..
specialitatea …………………………………………………………
……………………………………………………………….……
(numele, iniţiala tatălui, prenumele candidatului – cu majuscule)

Instituţia de învăţământ absolvită∗∗ …………………………………………….
………………………….cu durata de ……… ani. Specializările înscrise pe
diplomă………………………………………………………………………
Anul obţinerii examenului de∗∗∗…………………………………………….…în
sesiunea∗∗∗∗ …………………………..
Anul obţinerii examenului de definitivare în învăţământ …………….
Media obţinută la examenul de definitivare în învăţământ …………….
Anul şi sesiunile în care s-a mai prezentat la probele pentru obţinerea gradului
didactic II …………………………………………………………………….

Optez pentru susţinerea examenului şi pentru participarea la
cursurile de pregătire la centrul de perfecţionare∗∗∗∗∗ ……………..

………………………………………………………………………...
Data ………………
∗

Semnătura ……………………

educatoare, învăţător, maistru instructor, profesor II, profesor I
Liceul cu profilul…, Şcoala de maiştri cu profilul….., Şcoala Normală , IP3, Colegiul de…..,
Universitatea….
∗∗∗
bacalaureat, absolvire, licenţă
∗∗∗∗
luna şi anul
∗∗∗∗∗
Universitatea/Colegiul/ Grupul şcolar…(instituţii acreditate pentru susţinerea gradelor
didactice)
∗∗

Se certifică datele din prezenta fişă de înscriere şi se adevereşte că, potrivit
înscrisurilor din cartea de muncă, dna/dl. ………………………………………
………………………………… a funcţionat în învăţământ de la data obţinerii
examenului de∗ ……………………………. după cum urmează:
Nr.
crt

Unitatea de
învăţământ

Funcţia
didactică

Perioada

de la…până la…

Vechimea efectivă
∗∗
activitatea didactică

ani

luni

Observaţii

zile

Total
În anul şcolar∗∗∗…………….. este încadrat în∗∗∗∗ ……………………
….………… în funcţia de∗∗∗∗∗ …………………….cu activitatea de bază (norma
întreagă)∗∗∗∗∗ ∗ ……………………………………………………………………
Director,

Data …………………….

În anul şcolar∗∗∗∗∗∗∗…………… şi la data examenului este încadrat în∗∗∗∗
………………. ………………… ………………………………. în funcţia
de∗∗∗∗∗ …………… cu activitatea de bază ∗∗∗∗∗ ∗ ………………………………..
Inspector şcolar dezvoltare profesională………………………. Data ………
∗

bacalaureat, absolvire, diplomă/ licenţă;
vechimea efectivă în învăţământ realizată între data obţinerii examenului de absolvire/licenţă,
şi date de 1 septembrie a anului în care se susţine examenul;
∗∗∗
anul şcolar curent la data înscrierii;
∗∗∗∗
se indică unitatea de învăţământ
∗∗∗∗∗
educatoare, învăţător, maistru instructor, profesor, director
∗∗∗∗∗∗
în învăţământ sau cadru didactic asociat cu …………...ore/săptămână.
∗∗∗∗∗∗∗
anul şcolar în care se desfăşoară sesiunea de examene
∗∗

……………………………….
(Unitatea de învăţământ)

Judeţul ……………………….

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL
JUDEŢULUI………………….………………………
∗

La 31 august …….. candidatul(a) are, de la
obţinere gradului didactic II, o vechime efectivă în
învăţământ de ………ani …….. luni ……. zile.
Inspector şcolar de specialitate
cu probleme de formare continuă,
Numele şi prenumele ………………………
Semnătura……………………………..
Data …………………..

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
la probele pentru obţinerea gradului didactic I în anul (sesiunea)∗∗
………………….în funcţia didactică de∗∗∗ …………………………
specialitatea …………………………………………………………
……………………………………………………………….……
(numele, iniţiala tatălui, prenumele candidatului – cu majuscule)

Instituţia de învăţământ absolvită …………………………………………….
………………………….cu durata de ……… ani. Specializările obţinute prin
studii………………………………………………………………………
∗∗∗∗
PROMOVAT: Examenul de
……………………………...în anul …………...
Examenul de definitivare în învăţământ în anul ………….. cu media …………..
Examenul pentru obţinerea gradului didactic II în anul ………cu media………..
Seriile în care s-a mai prezentat la probele pentru obţinerea gradului didactic I
………………………………………………………………………………….

Optez pentru susţinerea examenului (colocviu şi realizarea
lucrării metodico-ştiinţifice) la centrul de perfecţionare∗∗∗∗∗

………………………………………………………………………...

Data ………………
∗

Semnătura ……………………

se indică anul în care se va finaliza obţinerea gradului didactic I;
se indică intervalul de doi ani în care este cuprins pentru perefecţionare prin gradul didactic I;
∗∗∗
educatoare, învăţător, maistru instructor, profesor II, profesor I
∗∗∗∗
bacalaureat, absolvire, licenţă
∗∗∗∗∗
Universitatea/Colegiul/ Grupul şcolar…(instituţii acreditate pentru susţinerea gradelor
didactice)
∗∗

Se certifică datele din prezenta fişă de înscriere şi se adevereşte că, potrivit
înscrisurilor din cartea de muncă, dna/dl. ………………………………………
………………………………… a funcţionat în învăţământ de la data obţinerii
examenului de∗ ……………………………. în învăţământ, după cum urmează:
Nr.
crt

Unitatea de
învăţământ

Funcţia
didactică

Perioada

de la…până la…

Vechimea efectivă
∗∗
activitatea didactică

ani

luni

Observaţii

zile

Total
În anul şcolar∗∗∗…………….. este încadrat la∗∗∗∗ ……………………
….………… în funcţia de∗∗∗∗∗ …………………….cu activitatea de bază (norma
întreagă)∗∗∗∗∗ ∗ ……………………………………………………………………
Director,

∗

Data …………………….

bacalaureat, absolvire, diplomă/ licenţă;
se menţionează numai vechimea în învăţământ realizată între data obţinerii examenului de
absolvire/licenţă, şi date de 1 septembrie a anului în care se finalizează examenul;
∗∗∗
anul şcolar curent la data înscrierii;
∗∗∗∗
se indică unitatea de învăţământ
∗∗∗∗∗
educatoare, învăţător, maistru instructor, profesor II, profesor I, director
∗∗∗∗∗∗
în învăţământ: activitate de predare, de conducere, control şi îndrumare sau cadru didactic
asociat cu …………...ore/săptămână.
∗∗

