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Nr. …......../ …………….. 

 

 

 

 

ADEVERINŢĂ 

 

 

 

 
     Prin prezenta, adeverim că d-na /dl ................................................................., încadrat(ă) ca titular / 

suplinitor/ cadru didactic asociat la unitatea şcolară ………..……………………………………… 

…………………………., în funcţia didactică de …………………………………………, 

specialitatea …………………………………………., înscris(ă) la examenul de obţinere a gradului 

didactic I, seria 2016 – 2019, a obţinut următoarele calificative: 

 

 an şcolar 2016 – 2017 → FOARTE BINE 

 an şcolar 2017 – 2018 → FOARTE BINE 

 an şcolar 2018 – 2019 → FOARTE BINE (calificativ parţial). 

 

Calificativul parţial pentru anul şcolar 2018 – 2019 a fost acordat în cadrul şedinţei Consiliului de 

administraţie din data de .......................... şi consemnat în registrul de procese verbale. 

 

 

  

 

 

 

 

            DIRECTOR,          
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Nr. …............./ ………………. 

 

 

                 

 

 

ADEVERINŢĂ 

 

 

 

 
                    Prin prezenta, adeverim că d-na /dl ................................................................., încadrat(ă) 

ca titular / suplinitor/ cadru didactic asociat la unitatea şcolară 

………..……………………………………… …………………………., în funcţia didactică de 

…………………………………………, specialitatea …………………………………………., 

înscris(ă) la examenul de obţinere a gradului didactic II, sesiunea  2019, a obţinut următoarele 

calificative: 

 

 an şcolar 2017 – 2018 → FOARTE BINE 

 an şcolar 2018 – 2019 → FOARTE BINE (calificativ parţial). 

 

 

Calificativul parţial pentru anul şcolar 2018 – 2019 a fost acordat în cadrul şedinţei Consiliului de  

administraţie din data de ........ .............şi consemnat în registrul de procese verbale. 
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Nr. …....../ …………… 

 

 

 

 

ADEVERINŢĂ 

 

 

 

 

 
     Prin prezenta, adeverim că d-na /dl ................................................................., încadrat(ă) ca titular / 

suplinitor/ cadru didactic asociat la unitatea şcolară ………..……………………………………… 

…………………………., în funcţia didactică de …………………………………………, 

specialitatea …………………………………………., înscris(ă) la examenul de obţinere a 

definitivării în învăţământ, sesiunea 2019, a obţinut calificativul parţial: 

 

 an şcolar 2018 – 2019 → FOARTE BINE (calificativ parţial). 

 

Calificativul parţial pentru anul şcolar 2018 – 2019 a fost acordat în cadrul şedinţei Consiliului de 

administraţie din data de ................................... şi consemnat în registrul de procese verbale. 

 

 
  

 

 

 

     

       DIRECTOR,          

 

 


