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Nr. ……../ ………………. 
 

 

 

ADEVERINŢĂ 

 
 Domnul/doamna ……………………………………………, 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, are de la .……………..............., data obţinerii gradului didactic II în 

învăţământ, până la 31.08.2019 o vechime efectivă la catedră de …….ani……..luni……….zile, 

după cum rezultă din următorul tabel: 

 
Perioada 

(zi.lună.an-zi. lună.an) 
 

Unitatea/ unităţile şcolară/şcolare 

Nr. ore pe 

săptămână 

 

Obs. 

    

    

    

    

    

    

 
În perioada menționată domnul/ doamna a avut o perioadă de ……..ani ……..luni ……….. 

zile de suspendare a contractului de muncă, după cum urmează: 

 
 

Tipul de concediu 

Perioada 

(zi.lună.an - zi. lună.an) 

Nr. decizie 

ISJ 

Ag./şcoală 

 

Obs. 

Concediu pentru îngrijirea 

copilului de până la 2 ani 

 

 

  

 

Concediu fără plată 

 

 

  

 
           Datele din prezenta adeverinţă sunt conforme înscrisurilor din carnetul de muncă/ documentul 

echivalent, conform prevederilor art. 34, alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

DIRECTOR,         SECRETAR ŞEF, 
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Nr................/........................           
 

 

ADEVERINŢĂ 

 
 Domnul/doamna ……………………………………………, 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, are de la .……………..............., data obţinerii definitivării în învăţământ, până la 

31.08.2019 o vechime efectivă la catedră de …….ani……..luni……….zile, după cum rezultă din 

următorul tabel: 

 

Perioada 

(zi.lună.an-zi. lună.an) 
 

Unitatea/ unităţile şcolară/şcolare 

Nr. ore pe 

săptămână 

 

Obs. 

    

    

    

    

    

    
 

În perioada menționată domnul/ doamna a avut o perioadă de ……..ani ……..luni ……….. 

zile de suspendare a contractului de muncă, după cum urmează: 

 
 

Tipul de concediu 

Perioada 

(zi.lună.an - zi. lună.an) 

Nr. decizie 

ISJ Ag/şcoală 

 

Obs. 

Concediu pentru îngrijirea 

copilului de până la 2 ani 

 

 

  

 

Concediu fără plată 

 

 

  

 
     

     Datele din prezenta adeverinţă sunt conforme înscrisurilor din carnetul de muncă/ documentul 

echivalent, conform prevederilor art. 34, alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

DIRECTOR,         SECRETAR ŞEF, 
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Nr. ………. / ………… 
 

 

 

 

ADEVERINŢĂ 

 
 Domnul/doamna ……………………………………………, 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, are la 31.08.2019 o 

vechime efectivă la catedră de …. ani… luni … zile, după cum rezultă din următorul tabel: 

 
Perioada 

(zi.lună.an-zi. lună.an) 
 

Unitatea/ unităţile şcolară/şcolare 

Nr. ore pe 

săptămână 

 

Obs. 

    

    

    

    

 
În perioada considerată a avut o perioadă de ……..ani ……..luni ……….. zile de suspendare a 

contractului de muncă, după cum urmează: 

 
 

Tipul de concediu 

Perioada 

(zi.lună.an - zi. lună.an) 

Nr. decizie 

ISJ Ag/şcoală 

 

Obs. 

Concediu pentru îngrijirea 

copilului de până la 2 ani 

   

 

Concediu fără plată 

   

 
        

 

    Datele din prezenta adeverinţă sunt conforme înscrisurilor din carnetul de muncă/ documentul 

echivalent, conform prevederilor art. 34, alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

DIRECTOR,         SECRETAR ŞEF, 

 
 

 


