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

…………………………………. 

(Judeţul) 

Nr.        / 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
la examenul naţional de definitivare în învăţământ 

 

 în anul (sesiunea)  __________, în funcţia didactică de**) _________________________________, 

specialitatea _________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

                        (numele, iniţiala tatălui, prenumele - cu majuscule, numele după căsătorie) 

Instituţia de învăţământ absolvită____________________________________, cu durata de 

________ ani. Specializările obţinute prin studii ____________________________________ 

Promovat examenul de***) _________________ în anul  _______________,  sesiunea  

_________. 

Examenul de masterat didactic promovat _______________ în anul _______ , sesiunea 

___________. 

Vechime efectivă în activitatea didactică de predare la data înscrierii: _______ ani 

_________ luni ______ zile*). 

Prezentat la examenul de definitivare în învăţământ în următoarele sesiuni: 

sesiunea I ___________ sesiunea a II-a ___________ sesiunea a III-a __________  

 

DATE DE CONTACT: 

Telefon mobil : ___________________; Adresa E-mail: ___________________ 

Tel. fix. _________________________; Tel. şcoală _______________________ 

 

Data __________,                                                           Semnătura ___________, 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) De la data încadrării în învăţământ, după obţinerea examenului de absolvire sau de licenţă şi cu normă întreagă si/sau cadru asociat cu .......... 

ore/săptămână. 
**) Educatoare, învăţător, maistru-instructor, institutor, profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor II, 

profesor I. 

***) Bacalaureat, absolvire, diplomă / licenţă. 
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Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman 

      La data susţinerii examenului de definitivare în 

învăţământ, candidatul(a) are o vechime efectivă în activitatea 

de predare de .................. ani, ............. luni, .............. zile*). 

Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane 

Numele si prenumele .......................................... 

 ………………………….. 

Semnătura ........................................................... 

Data ................................................................... 
(careul se completează de inspector) 



ADEVERINŢĂ 

Se certifică datele din prezenta fişă de înscriere şi se adevereşte că, potrivit 

înscrisurilor din carnetul de muncă/documentelor prezentate, dl (dna) ____________ 

________________________________________________________ a funcţionat în 

învăţământ de la data obţinerii examenului de masterat didactic  _______________,  

după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

 

Unitatea de 

învăţământ 
Funcţia 

didactică 

Perioada: 
de la………….. până la 

31 august …………. 

(anul  susţinerii 

examenului) 

Total vechime în activitatea 

didactică*) 

Obs. 

ani luni zile 

        

        

        

        

        

                  TOTAL:      

 

În anul şcolar**) _______________ este încadrat la unitatea noastră în funcţia 

didactică de***) ______________________________ cu activitatea de bază /normă 

întreagă****) ____________________________. 

Candidatul solicită traducerea subiectelor în limba …………………………… 

 

 

Director,                                                             Data _____________ 
           (semnătura şi ştampila în original) 
 

 
 

Notă: Daca pâna la finalizarea examenului apar modificări la datele din prezenta fişă  (vechime nerealizată, schimbarea locului de 

munca, calificativ, nume) conducerea unităţii şcolare (prin adresa scrisă)  şi candidatul vor anunţa ISJ .(Departamentul 

Descentralizare şi management instituţional – Dezvoltarea resursei umane). 

*) Se menţionează numai vechimea efectivă la catedră, realizată între data obţinerii examenului de absolvire / licenţă, cu 

certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic sau, după caz, cu atestat de institutor 

(pentru funcţia de institutor), şi data de 1 septembrie a anului în care se susţine examenul de definitivare în învăţământ. 

**) Se indică anul şcolar curent. 

***) Educatoare, învăţător, maistru-instructor, institutor, profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru 

învăţământul primar, profesor II, profesor I. 

****) În învăţământ sau cadru didactic asociat cu .......... ore/săptămână. 
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Se imprimă pe aceeaşi filă ambele pagini (faţă-verso) 


