
Cerere de înscriere la examenul de   __________________ 
                                    definitivat/gradul II/gradul I

sesiunea ________________

     

Domnule Inspector General,

       Subsemnatul(a) _____________________________________________,
    (numele , iniţiala tatălui, prenumele - cu majuscule)

______________________ la ___________________________________________
(eduactoare/înv./maistru instr./profesor I/II)        (denumirea unităţii de învăţământ)

absolvent(ă) al(a) ____________________________________________________, 

promoţia _________________, specializarea ______________________________, 

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de acordare a _______________, în 
      (definitivare/ gradul II/ gradul I)

învăţământ, sesiunea _____________, la specializarea_______________________.

Menţionez că am obţinut ___________ în sesiunea______________, cu media
   (definitivatul/gradul II)                       (luna,anul)

_________ . La 31 august ___________ voi realiza o vechime efectivă
                              (anul susţinerii examenului final)

la catedră de ____ , ani de la ________________________ .
                  (absolvire/definitivat/gradul II)

Declar că m-am prezentat la examen şi în sesiunile: I sesiune(anul)_______, 
  

a II-a sesiune________, a III-a sesiune_________.

      Am susţinut  prima  inspecţia  curentă(IC1)  necesară  înscrierii  la  gradul 
didactic ___ în data de __________ apreciată cu calificativul _____________ .

Doresc să susţin examenul la centrul de perfecţionatre___________________
                (Universitatea/Colegiul/Grupul Şcolar-pt maistrii)

 din localitatea _________________________ . (Această opţiune se va face obligatoriu). 
  

      Optez / nu optez pentru participarea la cursurile de pregătire.

       Îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere. 

     
      Data___________                          Semnătura candidatului______________  

      
Domnului  Inspector  Şcolar  General  al  Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  

BISTRITA NASAUD



__________________________________________________________
(Unitatea de învăţământ)

Localitatea______________________
Judeţul BISTRITA NASAUD

Se  certifică  datele  din  prezenta  fişă  de  înscriere  şi  se  adevereşte  că, 
potrivit înscrisurilor din cartea de muncă, d-l(d-na)________________________ 
__________________________ a funcţionat în învăţământ ,de la data obţinerii 
examenului de *______________ până în prezent şi va funcţiona în continuare 
până la finalizarea examenului, după cum urmează:

Nr.
crt.

Unitatea de 
învăţământ

Funcţia 
didactică

Perioada:
de la… până la
31 august …

Vechimea efectivă în 
învăţământ cu normă 

întreagă** Obs.

ani luni zile

                  TOTAL 
      În anul şcolar***_____________ este încadrat la unitatea noastră în funcţia 
de****________________________  cu  activitatea  de  bază(norma  întreagă 
_______________________________, având ____ ore/săptămână. 

Candidatul a obţinut următoarele calificative în ultimii ani şcolari:
anul şcolar _______________ calificativul ___________________,
anul şcolar _______________ calificativul ___________________,
anul şcolar _______________ calificativul ___________________.

Consiliul  Profesoral  a  acordat  recomandare  susnumitului(tei)  pentru 
înscriere la gradul ___ în şedinţa din data de ____________  (numai pt.gradul II şi gradul I).

      Prima inspecţia curentă(IC1) necesară înscrierii la gradul didactic ___a fost 
realizată la data de ____________ şi apreciată cu calificativul _____________ .

Directorul  unităţii  şcolare  îşi  asumă  răspunderea  exactităţii  datelor 
înscrise  în  prezenta  fişă  şi  are  obligaţia  de  a  urmări  îndeplinirea  de  către 
candidat a  condiţiilor metodologice de perezentare la examenul final*****. 
                  Director,                                                       Data_____________

(semnătura şi ştampila în original)

*  **  ***  ****  *****
Se completează la fel ca în fişa de înscriere.
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