


     
              

 

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………………………………………….. 

……………………………………………………………… instituţia de învăţământ absolvită……..  

……………………………………………………………….,  cu durata de ................ani.  

Specializarea obţinută prin studii…………………………………………….nr. telefon…………….. 

 

 

 

Data:                                                                                                   Semnătură candidat……. 

 

 

                                                                                                           Confirmare director,  

 

 

 

 

□  Îndeplinirea  cumulativă a  condiţiilor precizate  la art. 3,  în funcţie de situaţie (instituţia absolvită, modul 

de încadrare) 

□  Dosarul este complet şi conţine: 

1)  fişa de înscriere 

2)  opisul (denumire document - nr. pagină/pagini) 

3)  copii de pe actele de studii (diplomă și foaie matricolă), certificat de naştere, certificat  căsătorie, decizia de 

titularizare   

5)  documente care certifică  îndeplinirea condiţiilor cumulative (depuse în ordinea precizată de metodologie) 

  

 NOTĂ: Toate copiile după documentele depuse la dosar vor fi confirmate de către conducerea 

unităţii şcolare (dată, semnătură și ștampilă) 



     
              

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

 

Subsemnatul / subsemnata……………………………………………………………………., 

domiciliat(ă) în ……………………………….., strada…………………………………………….….., 

nr…….., bloc…….., scara…...., apartament…...., județ/sector………………………………….……..., 

legitimat (ă) cu……….., seria……….., nr………………, CNP………………………………….….., 

încadrat (ă)  la ………………………………………..……………………………………….., pe 

funcția de……………………………………………………, declar pe propria răspundere că 

documentele depuse la dosar îmi aparțin și că prin acestea sunt confirmate / certificate activitățile 

desfășurate. 

 Întocmită într-un exemplar pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile inexacte sunt 

pedepsite conform legii. 

 

    

 

 

Data:                                                                                                   Semnătură,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
              

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

 

Subsemnatul/subsemnata……………………………………………………….…………….…, 

director la.…………………………………. …………………………………………...….., conform 

deciziei nr………………../……………………..…… declar pe propria răspundere că am autentificat 

copiile din dosarul d-nei / d-lui………………………………………………………………………….,  

prin compararea lor cu documentele originale. 

 Întocmită într-un exemplar pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile inexacte sunt 

pedepsite conform legii. 

 

    

 

 

Data:                                                                                                   Semnătură,



     
              

 

UNITATEA ŞCOLARĂ 

…………………………………….. 

TABEL NOMINAL 

Cu cadrele didactice care solicită echivalarea pe baza ECTS / SECT a învățământului  universitar de scurtă durată, realizat prin 

colegiul cu durata de 3 ani sau institututul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclu I de studii universitare de licență 

 

Nr. 

crt. 

Numele, inițiala 

prenumelui tatălui și 

prenumele cadrului 

didactic 

Unitatea de 

învăţământ la care 

este încadrat și 

localitatea 

Nivelul 

studiilor 

(SSD) 

   

Specializarea/ 

specializările de 

pe diplomă 

 

Funcția/ postul / 

catedra pe care este 

încadrat cadrul 

didactic 

Modalitatea de plată / 

încadrare  

(institutor/profesor II) 

Numărul de 

înregistrare al 

dosarului în 

unitatea şcolară 

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

          DIRECTOR,                                                                                                                                        SECRETAR, 
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