MINISTERUL EDUCAŢIEI

Fişa numărul:

ŞI CERCETĂRII

Codul judeţului de înscriere:

d in data de:

-

- 2004

Z Z

L L

MANIFESTARE DE INTENŢIE PRIVIND PARTICIPAREA LA CONCURSUL NAŢIONAL UNIC
DIN 15 – 16 IULIE 2004
Codul numeric personal:
Iniţiala
tatălui: Prenumele:

Numele:
Domiciliu
Codul judeţului:

Codul SIRUTA:

Localitatea: ________________________________

Studii şi probe
Profilul: ________________________________________________________________________________________
Specializarea: ___________________________________________________________________________________
Nivelul de studii:

MEDIU

POSTLICEAL

SUPERIOR - SCURTĂ DURATĂ

Tipul de învăţământ absolvit:

DE STAT

PRIVAT

Statutul anterior:

SUPLINITOR

FĂRĂ STATUT Media de departajare:

TITULAR

Absolvent 2004:

SUPERIOR

Studiile absolvite în limba: _________________

ANTERIOR

,

Media licenţă/bacalaureat:

,

Disciplina de examen: _____________________________________________________________________________
Examen la limba maternă:__________________________
Proba practică/orală:______________________________
Proba la limba de predare 1:________________________
Proba la limba de predare 2:________________________
Avize şi atestate
Tipul avizului de culte:____________________________
Aviz seminar teologic în judeţul de înscriere:

Atestat educaţie specială:

Tipul avizului unităţii de învăţământ militar:____________

Aviz pedagogic pentru judeţul de înscriere:

Tipul avizului de alternativă: _______________________

Aviz IGP:

Alte informaţii
Contract M.E.C. (bursier):

Gradul didactic:

GRADUL I (sau DOCTORAT)

Soţ/soţie în învăţământ:

(se va selecta

GRADUL II

Fiu/fiică în învăţământ:

ultimul grad)

DEFINITIVAT

Unitatea de învăţământ la care candidatul este titular
Codul judeţului:
Codul SIRUTA:

Atestat HIV:

VALIDAT
L.S.
Preşedinte comisie

FĂRĂ GRAD

Localitatea: ________________________________

Unitatea de învăţământ: ___________________________________________________________________________
Numai pentru detaşare la cerere
Detaşare 2002-2003:
Detaşare 2003-2004:

Soţul/soţia este titular:

Indeplineşte prevederile art. 83.(3).b):

Codul judeţului:

Numai pentru suplinire

Localitatea în care soţul/soţia este titular: _______________

Vechime:

ani

Notă grad:

,

Codul SIRUTA:

Codul postului la continuitate:

Examen 2003:
Nota la examenul la limba maternă din 2003:

,

Nota la examenul la limba maternă din 2003 se va completa doar dacă este la aceeaşi limbă maternă ca cea de la examenul la limba
maternă din 2004.

Nota la examenul scris din 2003:

,

Nota la examenul scris din 2003 se va completa doar dacă disciplina de examen şi probele practice din 2003 sunt identice cu cele
din 2004.

Am luat la cunoştinţă de drepturile prevăzute de Legea 677/2001 şi sunt de acord cu
afişarea pe Internet şi repartizarea conform metodologiei aprobate de MEC
Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt corecte şi conforme cu realitatea

L.S.
Candidat

