_______________________________________________
(Unitatea de învăţământ - localitatea)
Nr. ________ /______________

A D E V E R I N ŢĂ

Se adeverește, prin prezenta, că d-l/d-na ______________________________________________,
cadru didactic la _______________________________________________, înscris(ă) la examenul de
acordare

a

gradului

didactic

I

în

învăţământ,

seria

2022-2024,

specialitatea

______________________________________________________________, a obţinut în ultimii doi ani
şcolari următoarele calificative la evaluările anuale:
Nr.
crt.
1

Denumirea unităţii de învăţământ

Anul
şcolar

Calificativul acordat

2

Eliberăm prezenta adeverință pentru dosarul de înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic
I, seria 2022-2024.

DIRECTOR,
____________________________________
(nume şi prenume)
Semnătura şi ştampila

__________________________________________
(Unitatea de învăţământ-localitatea)
Nr. ________ /______________

A D E V E R I N ŢĂ

Adeverim prin prezenta că d-l/d-na

________________________________________________,

cadru didactic la _______________________________________________, înscris(ă) la examenul de
acordare

a

gradului

didactic

I

în

învăţământ,

seria

_____________________________________________________________,

2022-2024,

specialitatea

a obţinut în ultimii doi ani

şcolari următoarele calificative la inspecţiile şcolare:
Nr.
crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Anul
şcolar

Tipul
inspecţiei

Data

Calificativul
acordat

Eliberăm prezenta adeverință pentru dosarul de înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic
I, seria 2022-2024.

DIRECTOR,
____________________________________
(nume şi prenume)
Semnătura şi ştampila
_________________________________

________________________________________________
(Unitatea de învăţământ-localitatea)
Nr. ________ /______________

RECOMANDARE
pentru înscrierea la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2022-2024,
a d-lui / d-nei ______________________________________________________________
prof., înv., educ., maistru-instructor ____________________________________________,
specializarea ______________________________________________________________
Consiliul profesoral al

,

întrunit în şedinţa din data de ____________________, recomandă înscrierea d-lui/d-nei
_______________________________________________________

la examenul pentru

acordarea gradului didactic I în învăţământ, seria 2022-2024, deoarece îndeplineşte
condiţiile prevăzute

în Metodologia formării continue a personalului didactic din

învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Menționăm că d-l/d-na prof. ________________________________________________
s-a remarcat prin prestaţii didactice de calitate, prin competenţă didactică de înalt nivel
dovedită prin rezultatele obţinute în procesul de învăţământ, prin preocupări şi realizări de
cercetare şi inovare a procesului de învăţământ, prin iniţiativă şi responsabilitate în
dezvoltarea culturii calităţii în organizaţia şcolară, prin conduită etică şi deontologică
ireproşabilă.

DIRECTOR,
____________________________________
(nume şi prenume)
Semnătura şi ştampila

