
 
 
 

(Unitatea de învăŃământ) 

Localitatea________________ 
JudeŃul GalaŃi 

 
 
 
 
                                                

 
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 
       La probele pentru obŃinerea gradului didactic I în învăŃământ în anul 

(sesiunea) _________în funcŃia didactică* ________________ specialitatea 

_____________________       

 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______ 
      Anul obŃinerii gradului II în învăŃământ ___________ cu media __________ 
      Seriile în care s-a mai prezentat la probele pentru obŃinerea gradului didactic I 
___________________________________________ 
 
      Optez pentru susŃinerea examenului (colocviu şi realizarea lucrării metodico –
ştiinŃifice) la centrul de perfecŃionare de la Universitatea ____________ 
 ________________________________ din ________________________.     
 
   
Date de contact: 
Telefon mobil : _______________; Adresa e-mail: ______________________ 
Telefon fix:  _________________ ; Telefon şcoală:_______________________ 
       Candidatul îşi asumă răspunderea exactităŃii datelor înscrise în prezenta fişă.  
      
      Data___________                          Semnătura candidatului______________   
 
 Se imprimă pe aceeaşi filă ambele pagini (faŃă-verso) 
* educatoare, învăŃător, maistru-instructor, profesor II, profesor I; 
** pentru persoanele care şi-au schimbat numele după căsătorie se scrie de ex.: POPESCU căs. DUMITRIU V. 
MARIA) 
*** Liceul cu profilul…, Şcoala de maiştri cu profilul…, Şcoala normală de …, Colegiul Universitar…, I.P.3, 
Universitatea…, Univ.+ Studii Postuniversitare de specializare, etc. 
**** bacalaureat (Lic. Pedagogic) / absolvire(maiştri, prof.II) / licenŃă (prof.I);  

Inspectoratul Şcolar JudeŃean GalaŃi 
      La 31 august___________ candidatul(a) are o 
vechime efectivă în activitatea de predare de la 
obŃinerea gradului II de ______ani, _______ luni, 
_______zile. 

 

Inspector perfecŃionare, 

Numele şi prenumele  
Semnătura_________________ 
Data _______________ 
 
(careul se completează de inspector) 



       
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* ______________până în prezent şi va funcŃiona în continuare 
până la finalizarea examenului, după cum urmează: 

 
Vechimea efectivă în          
învăŃământ** 

 
Nr. 
crt. 

  
      Unitatea de 
      învăŃământ 

 
FuncŃia 
didactică 

             Perioada: 
de la (ziua, luna, anul)  
până la  (ziua, luna, anul)    ani luni   zile 

Obs. 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

        

        

        

        

                  TOTAL      
 
      În anul şcolar***_____________ este încadrat la unitatea noastră în funcŃia 
de****__________________________ cu activitatea de bază ***** 
_______________________________, având ____ ore/săptămână.  
      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 (prin adresa scrisă)  şi candidatul vor anunŃa ISJ –perfecŃionare. 
   * bacalaureat, absolvire, licenŃă 
   ** se menŃionează numai vechimea efectivă de predare la catedră, realizată între data obŃinerii examenului de 
absolvire/licenŃă, şi data de 1 septembrie a anului în care se susŃine examenul  
   *** se indică anul şcolar curent 
   **** educatoare, învăŃător, maistru instructor, profesor 
   ***** în învăŃământ sau cadru didactic asociat cu …ore/săptămână 
   ****** în cazul în care candidatul nu realizează condiŃiile de vechime efectivă la catedră de la data 
înscrierii până la data finalizării examenului sau cadrul didactic este sancŃionat, directorul unităŃii şcolare 
va anunŃa în scris I.S.J. ( perfecŃionare). 


