INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI
Unitatea școlară
...................................................

La data susținerii examenului de definitivare în învățământ,
Candidatul(a).....................................................
are o vechime efectivă în activitatea de predare
de ...............ani, .....................luni, .....................zile*.

Localitatea

Inspector școlar general adjunct
......................................................
Numele și prenumele ....................................................
Semnătura......................................................................

Nr...................../............................

Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane
Numele și prenumele ...................................................................
Semnătura ..........................................
Consilier juridic
Numele și prenumele ...................................................................
Semnătura ..........................................
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
La examenul național de definitivare în învăŃământ în anul (sesiunea)
în funcŃia didactică

disciplina de examen

Nume şi prenume
(numele de naştere, numele după căsătorie, iniŃiala tatălui, prenumele, - cu majuscule) **
InstituŃia de învăŃământ absolvită
cu durata de
ani.
Specializările obŃinute prin studii
Promovat examenul de***

în anul

, sesiunea

Vechimea efectivă în activitatea didactică de predare la data înscrierii:
............ani ............ luni .............. zile.
Prezentat la examen în cele trei sesiuni consecutive:
, a II-a sesiune
, a III-a sesiune
I sesiune (anul)
Date de contact:
Telefon mobil :
e-mail:

; Telefon școală:

Candidatul îşi asumă răspunderea exactităŃii datelor înscrise în prezenta fişă.
Data

Semnătura candidatului

*) Se calculează vechimea de predare în specialitate, de la data începerii stagiului la catedră până la data de 31 august a anului în
care se susŃine proba scrisă.
**) pentru persoanele care şi-au schimbat numele după căsătorie se scrie de ex.: POPESCU căs. DUMITRIU V. MARIA)
***) bacalaureat (Lic. Pedagogic) / absolvire (maiştri, prof.II) / licenŃă (prof.I);

.

Se certifică datele din prezenta fişă de înscriere şi se adevereşte că, potrivit
înscrisurilor din cartea de muncă, dl / dna
a funcŃionat în învăŃământ, de la data obŃinerii
examenului de a b s o l v i r e / l i c e n ț ă până în prezent şi va funcŃiona în continuare până la
finalizarea examenului, după cum urmează:

Nr.
crt.

Unitatea de
învăŃământ

FuncŃia Perioada:
didactică
de la (ziua, luna, anul)

Vechimea efectivă la
catedră*
ani
luni
zile

TOTAL
În anul şcolar ........... este încadrat la unitatea noastră în funcŃia didactică de**)
..................., pe postul/catedra ......................, cu activitatea de bază/normă întreagă, cu
............. ore/săptămână.
Candidatul solicită traducerea subiectelor în limba ......................
Directorul unităŃii şcolare îşi asumă răspunderea exactităŃii datelor înscrise în
prezenta
fişă şi are obligaŃia de a urmări îndeplinirea condiŃiilor de vechime efectivă
la catedră pe care o va acumula candidatul de la data înscrierii până la data finalizării
examenului.
Director,

Data

(semnătura şi ştampila în original)

Notă: Dacă până la finalizarea examenului apar modificări în ceea ce
priveşte datele din prezenta fişă, conducerea şcolii şi candidatul vor anunŃa
IȘJ –inspector dezvoltare resurse umane, prin adresă scrisă.

*) Se calculează vechimea de predare în specialitate, de la data începerii stagiului la catedră până la
data de 31 august a anului în care se susŃine proba scrisă.
**) Educatoare, învăŃător, maistru-instructor, antrenor, cadru didactic medical, învăŃător-itinerant,
institutor, profesor pentru învăŃământul preşcolar, profesor pentru învăŃământul primar, profesor.
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