Nr. __________ /

APROBAT,
Director,
Prof. NEAGU AURELIA

Doamna Director,

Subsemnatul(a) _________________________________________________________
legitimat(ă)
cu
B.I./C.I.
seria:
|__|__|
nr.
|__|__|__|__|__|__|,
CNP:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
având
funcţia
didactică 1:
|__| educatoare,
|__| învăţător/institutor, |__| profesor, |__| maistru instructor, |__| altă funcţie; pentru personal
didactic auxiliar: |__| secretar(ă), |__| laborant(ă); |__| contabil(ă); |__| administrator;
|__|bibliotecar |__| altă funcţie, încadrat(ă) ca: |__| titular, |__| suplinitor calificat, |__| detaşat,
|__| alte
situaţii,
la
unitatea
şcolară
_______________________________
___________________ (mediu: |__| urban; |__| rural), vă rog să-mi aprobaţi, pentru anul şcolar
_________________,
înscrierea
la
cursul
de
formare
profesională
continuă
___________________________________________________________________________.
Menţionez că sunt absolvent(ă) al(a) _______________________________________________
_________________________________ promoţia ________, specialitatea (de pe diploma de absolvire)
__________________________________________, am gradul didactic: |__| debutant, |__| definitivat,
|__| gradul II, |__| gradul I , anul absolvirii ultimului grad didactic ______ şi vechime în învăţământ de
______ ani.
Telefon mobil ____________________.
adresa e-mail __________________________________________________
La cerere se vor anexa obligatoriu, următoarele acte:
 copie dupa actul de studii care atesta specialitatea
 copie certificat de naştere
 copie certificat de căsătorie (in cazul schimbării numelui)
 copie buletin
 adeverinta de la scoala din care sa rezulte functia didactica pe care sunt incadrati
Actele trebuie sa fie copii conforme cu originalul, semnate si stampilate de catre directorul scolii.
Data

Semnătura,
__________________________

Doamnei Director al Casei Corpului Didactic Vrancea

Adresa M.E.C.I. nr. 25432/26.01.2009: Nu vor beneficia de perfectionare / formare continua finanţată de la bugetul statului
cadrele didactice care in ultimii 5 ani au obtinut un grad didactic (definitivat, gradul didactic II, gradul didactic I, echivalare
doctorat cu gradul didactic I) sau care au acumulat 90 de credite profesionale transferabile prin programele de formare continua
finantate de la buget.
Se va marca X în caseta care corespunde situaţiei
Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate în scopul formării continue de catre CCD Vrancea în baza notificării
nr 16150 înregistrate la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER
PERSONAL.
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