Anexa 2
Formular – FIŞA DE ÎNSCRIERE

Unitatea de învăţământ…………
Nr…………/…………
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
În vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin
colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare
de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
Numele şi prenumele ............................................................................................................................
(numele de pe diploma de studii, iniţiala tatălui, prenumele , numele după căsătorie - cu majuscule)

cadru didactic titular/ suplinitor, în unitatea de învăţământ…………………………………....
nivelul de învăţământ *………………………….
funcţia şi specializarea pe care este încadrat ………………………………..............................
instituţia de învăţământ absolvită ................................................................................, cu durata de.....ani.
specializarea/specializările de pe diplomă…………………………………………….
nr. telefon……………..
funcţia şi specializarea pentru care se solicită echivalarea **……………………………………….
Data:

Semnătură candidat…….

□ Îndeplinirea dispoziţiei precizate la art. 1 alin 2,
□ Îndeplinirea cumulativă a condiţiilor precizate la art. 3, în funcţie de situaţie (instituţia absolvită, modul de
încadrare)
□ Dosarul este complet şi conţine:
1) Opis (denumire document-număr pagină/ pagini);
2) Cerere de înscriere;
3) Fişă de înscriere;
4) Copie act de identitate;
5) Acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (confirmate de conducerea unităţii şcolare);
6) Copii de pe actele de studii (diplomă, foaie matricolă);
7) Copie de pe carnetul de muncă şi copia fişei corespunzătoare din registrul de evidenţă a salariaţilor
(ReviSal);
8) Adeverinţă cu calificativele acordate în ultimii 5 ani şcolari şi calificativul parţial pe anul şcolar în curs ;
9) Copie de pe actul de titularizare / suplinire în învăţământ ;
10) Copie de pe actele doveditoare privind definitivarea în învăţământ;
11) Copii de pe actele doveditoare privind obţinerea gradului didactic II şi a gradului didactic I (dacă este cazul);
12) Copie de pe acte doveditoare ale participării la programe de perfecţionare acreditate de M.E.N. ;
13) Adeverinţă care certifică îndeplinirea condiţiilor cumulative.
Toate documentele vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ.
Confirmare director,
* preşcolar, preşcolar special, primar, primar special, gimnazial special, palate şi cluburi, etc.
** conform metodologiei ( profesor în inv. preşcolar, profesor antrenor, profesor în învăţământul gimnazial, etc…)
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Anexa 3
Se certifică exactitatea datelor
Unitatea de învăţământ
Director _________________
(nume şi prenume în clar, semnătura, sigiliu)
Doamnă Inspector Şcolar General,
Subsemnatul(a) (nume, iniţiala tatălui, prenume) ___________________________________,
născut(ă) la data de _____________, cu domiciliul în localitatea _____________________________,
str. __________________________, nr. ____, bl. ___, sc. ___, ap. ___, judeţul/sectorul
_____________, telefon _________________, posesor al BI/CI seria ____ nr. _________, eliberat(ă)
de _________________, la data de _________, în conformitate cu prevederile O.M.E.C.T.S. nr.
5553/07.10.2011, astfel cum a fost modificat prin O.M.E.C.T.S. nr. 4111/22.05.2012 și O.M.E.N.
5211/08.10.2013, formulez prezenta cerere în vederea echivalării, pe baza ECTS/SECT, a
învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul
pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă .

Fac precizarea că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din Metodologia aprobată prin
O.M.E.C.T.S. nr. 5553/07.10.2011, astfel cum a fost modificată prin O.M.E.C.T.S. nr. 4111/22.05.2012,
pentru a beneficia, pe baza ECTS/SECT, de echivalarea învăţământului universitar de scurtă durată,
realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de
studii universitare de licenţă. Astfel:

1. Sunt cadru didactic titular / suplinitor calificat şi ocup funcţia de ____________________ la
__________________________________________________(se trece denumirea corectă a unităţii de
învăţământ cu personalitate juridică) din ________________________________, judeţul/sectorul
__________________________ din anul ____________.
2. Am finalizat cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:
a) ______________________________________________________ (univ., institut, academie,
IP 3 ani, colegiu, şcoală postliceală, şcoală de maiştri, liceu pedagogic, şcoală postliceală pedagogică
acreditată/autorizată), Facultatea ________________________________________, nivelul studiilor
____________________ (medii, postliceale, universitare de scurtă/lungă durată, ciclul I de studii
universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de master), cu durata studiilor de _____ ani, forma
de învăţământ _________ (zi, seral, FR, ID), promoţia _________, cu specializarea principală
_____________________________, specializarea secundară ______________________;
b) ______________________________________________________ (univ., institut, academie,
IP 3 ani, colegiu, şcoală postliceală, şcoală de maiştri, liceu pedagogic, şcoală postliceală pedagogică
acreditată/autorizată), Facultatea _______________________________________, nivelul studiilor
____________________ (medii, postliceale, universitare de scurtă/lungă durată, ciclul I de studii
universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de master), cu durata studiilor de _____ ani, forma
de învăţământ _________ (zi, seral, FR, ID), promoţia _________, cu specializarea principală
_____________________________, specializarea secundară ______________________.
3. Nu am fost sancţionat(ă) disciplinar.
4. Am obţinut calificativul „Foarte bine” în ultimii cinci ani şcolari încheiaţi, respectiv calificativul
parţial „Foarte bine” în acest an şcolar.
5. Deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitării,
conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, respectiv:
________________________________________________________________________
6. Am obţinut: definitivarea în învăţământ în anul ________ cu media _______; gradul II în anul
______, cu media _______, gradul I în anul ______, cu media ___________.
(se trec şi gradele, în măsura în care există; dacă nu există, se trage linie)
7. Am o vechime la catedră de ________ ani.
(minim 10 ani)
8. Am obţinut _________ de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, pe baza
participării la programe de perfecţionare, acreditate de către Ministerul Educaţiei Naționale,
respectiv:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ .
(minim 90 de credite profesionale transferabile; condiţia de la pct.8 este alternativă cu condiţia de grad
didactic II şi/sau I, prevăzută la pct. 6)
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Anexez prezentei următoarele înscrisuri certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul
unităţii de învăţământ unde sunt încadrat(ă) ca titular/suplinitor calificat:
Opis (denumire document-număr pagină/ pagini);
Cerere de înscriere;
Fişă de înscriere;
Copie act de identitate;
Acte doveditoare în situaţia schimbării numelui;
Copii de pe actele de studii (diplomă, foaie matricolă);
Copie de pe carnetul de muncă şi copia fişei corespunzătoare din registrul de evidenţă a
salariaţilor (ReviSal);
8) Adeverinţă cu calificativele acordate în ultimii 5 ani şcolari şi calificativul parţial pe anul şcolar în
curs ;
9) Copie de pe actul de titularizare / suplinire în învăţământ ;
10) Copie de pe actele doveditoare privind definitivarea în învăţământ;
11) Copii de pe actele doveditoare privind obţinerea gradului didactic II şi a gradului didactic I (dacă
este cazul);
12) Copie de pe acte doveditoare ale participării la programe de perfecţionare acreditate de
M.E.N.;
13) Adeverinţă care certifică îndeplinirea condiţiilor cumulative.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de lege, că datele înscrise în
prezenta cerere sunt reale.

Data _______________
Numele şi prenumele________________________
Semnătura_______________
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