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

…………………………………. 

(Judeţul) 

Nr.        / 
 
 

 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

la examenul de obţinere a gradului didactic II 

 

La probele pentru obţinerea gradului didactic II  în anul (sesiunea) _______________________ 

În funcţia didactică de**) ___________________ specialitatea__________________________________ 

Numele şi prenumele ___________________________________________________________________ 

                                   (numele de pe diploma de studii, iniţiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie - 

cu majuscule)*** 

      Instituţia de învăţământ absolvită **** _____________________________________________________________ 
cu durata de ______ ani. 

      Specializările obţinute prin studii ______________________________________________________ 

Anul obţinerii examenului de***** ________________în sesiunea _______________. 

Anul obţinerii examenului de definitivare în învăţământ ___________cu media______. 

Anii şi sesiunile în care s-a mai prezentat la probele pentru obţinerea gr. didactic II: sesiunea  I 

_____________ sesiunea  II _____________ sesiunea III_________  

 

Optez pentru centrul de perfecţionare de la Universitatea _____________________ 

________________________________________ din _______________________.       

 

Date de contact: 

Telefon mobil : _____________________; Adresa E-mail: _____________________________________ 

Tel.fix. ____________________________; Tel. şcoală _________________        

Mă oblig ca până la data de 06.06._____ (anul finalizării examenului) să completez dosarul cu 

raportul scris de inspecţie curentă 2, raportul scris de inspecţie specială şi adeverinţa din care rezultă 

vechimea la catedră de la acordarea definitivării  în învăţământ şi până la 31 august _______ (anul 

finalizării examenului). 

Îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta fişă.  

 

      Data___________                                                                   Semnătura candidatului______________   

 
 

 

* ) se indică anul în care se va finaliza obţinerea gradului didactic II; 

**)educatoare, învăţător, institutor, profesor pentru învăţământul preşcolar /primar,maistru-instructor, profesor II, profesor I; 

*** pentru persoanele care şi-au schimbat numele se trece numele de pe diploma de absolvire (ex.: POPESCU V. MARIA căs.DUMITRIU) 

**** Liceul cu profilul…, Şcoala de maiştrii cu profilul…, Şcoala normală de …, I.P.3, Universitatea…,etc. 

***** bacalaureat (Lic.Pedagogic) / absolvire(maiştrii, prof. II) / licenţă (prof.I);  
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Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman 

      La 31 august*)________ candidatul(a) are o vechime 

efectivă în învăţământ, de la obţinerea gradului didactic II,  

de _____ani, ______luni, _____zile. 

 Inspectorul şcolar pentru  dezvoltarea resursei umane, 

Numele şi prenumele ________________________ 

 ______________________ 

Semnătura_______________________________ 

Data _______________ 
(careul se completează de inspector) 



ADEVERINŢĂ 

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 definitivare în învăţământ până în prezent 

şi va funcţiona în continuare până la finalizarea examenului de acordare a gradului didactic II, după 

cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

 

Unitatea de 

învăţământ 
Funcţia 

didactică 

Perioada: 

de la…………........ până la 

31 august ……….......…. 
(anul finalizării examenului) 

Vechimea efectivă în 

învăţământ*) 

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. 

 

Directorul unităţii şcolare îşi asumă răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta fişă şi are 

obligaţia de a urmări îndeplinirea condiţiilor 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 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 de predare la catedră, realizată între data obţinerii examenului de definitivat şi data de 1 

septembrie a anului în care se finalizează examenul de obţinere a gradului didactic II 

   ** se indică anul şcolar curent; 

   *** educatoare, învăţător, maistru instructor, institutor, profesor pentru învăţământul preşcolar  /  primar, profesor II, profesor I, director; 

   **** în învăţământ  sau cadru didactic asociat cu ……….ore/săptămână 
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