
Domnule  Rector,

Subsemnatul (a) ______________________________________________________________ 
________________numele din certificatul de naştere (numele după căsătorie) iniţiala tatălui. prenumele

___________________________________________________, CNP:              ,

categoria de personal didactic: profesor I / profesor II /învăţător /educator /institutor 
                                                                                                       (se va bifa categoria corespunzătoare solicitantului) 

la Colegiul / Liceul / Grupul Şcolar / Şcoala gimnazială / Gradiniţa  ________________
                                              (se va bifa tipul instituţiei în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea)

 _____________________________________ Strada _______________________________ nr. _____,  
                                                                              (se trece adresa exactă a instituţiei în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea)

din ____________________, judeţul __________________________, cod poştal  _________________ 

nr. telefon ___________________, adresă de e-mail _______________________________________
                               (se completeaza nr. de telefon i adresa de e-mailș  personale ale solicitantului)

specialitatea de examen __________________________________________, vă rog să-mi aprobaţi
                                                               (la care solicitantul va susţine colocviul de admitere)

participarea  la  colocviul  pentru  obţinerea  gradului  didactic  I,  seria  2012  -  2014,  ce  se  va 

desfăşura în perioada 03-05.02 și 10-12.02.2012.

Am achitat taxa de participare  la colocviul pentru obţinerea gradului didactic I  cu chitanţa 

seria UGAL nr. ___________________________ în data de __________________________.

Menţionez:

1. Propunerea de titlu pentru lucrarea metodico – ştiinţifică este1 : 

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Opţiunea pentru conducătorul ştiinţific al lucrării (completarea  acestui punct nu este obligatorie):    

_______________________________________________________________________________ 
                        
3.  Anexez  la  prezenta  cerere2:  a)  argumentarea  alegerii  temei,  b)  propunerea  privind 

structura/cuprinsul lucrării, c) lista cu bibliografia specifică temei.

Data, Semnătura,

Domnului Rector al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi

1Coordonatorul  ştiinţific şi titlul final al lucrării vor fi stabilite în urma susţinerii colocviului; cadrul didactic 
coordonator al lucrării precum şi datele de contact ale acestuia, vor fi comunicate în scris candidaţilor admişi, la 
instituţia în îşi desfăşoară activitatea, după 25.02.2012.
2 Conţinutul anexelor a), b) şi c)  va fi prezentat în sinteză, fiecare având maxim 2 pagini.
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