CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU
Str. Independenţei nr. 42; Buzău -120204;
Tel./ Fax:+4-0238-718504
E-mail: ccd@buzau.ro
Web: http://www.ccd.buzau.ro

APROBAT,
Director C.C.D. Buzău
Prof. Ștefan TORCĂRESCU

Nr.

/

____

Domnule Director,

Subsemnatul(a)
legitimat(ă) cu C.I.
seria: | | | nr. | | | | | | |, CNP: | | | | | | | | | | | | | | având funcţia didactică:
| | educatoare/profesor pentru învăţământul preşcolar, | | învăţător/institutor/profesor pentru învăţământul primar,
| | profesor, | | maistru instructor, | | altă funcţie – pentru personal didactic auxiliar: | | secretar(ă), | | laborant(ă); încadrat(ă)
ca: | | titular, | | suplinitor calificat, | | detaşat, | | alte situaţii (
), la unitatea şcolară
din
localitatea
(mediu: | | urban; | | rural),
vă rog să-mi aprobaţi pentru anul şcolar 2020-2021 înscrierea la cursul de formare profesională continuă:

Menţionez că sunt absolvent(ă) al(a)
specialitatea:
am gradul didactic: | | debutant, | | definitivat,|
În prezent predau ore în specialitatea:
Am absolvit ultimul curs de perfecţionare în anul

promoţia

,
,
| gradul II, | | gradul I şi o vechime în învăţământ de
ani.
.
, denumirea programului, durata, mod de certificare şi furnizorul:

Telefon:
.

, (e-mail)



Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale.
Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor personale.

Data
Semnătura,

Domnului director al Casei Corpului Didactic Buzău

Anexez avizul favorabil al unităţii de învăţământ la care sunt încadrat(ă) în anul şcolar curent:
AVIZAT FAVORABIL
Unitatea de învăţământ:
Nr.

/

Localitatea:
Certificăm prin prezenta că dl.(d-na.)

, încadrat ca
la unitatea noastră în
anul şcolar 2020-2021, se încadrează în prevederile articolului 245 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. S-a eliberat prezenta
pentru a-i servi la înscrierea la cursuri de formare profesională furnizate de Casa Corpului Didactic Buzău în anul şcolar 20202021 conform drepturilor și obligaţiilor prevăzute de reglementările în vigoare.
Director,
L.S.

Pot fi constituite grupe pentru fiecare program/curs de formare în măsura în care există cel puţin 25 cursanţi înscrişi la
programul/cursul de formare respectiv.
Cursanţii care vor participa la programele de formare continuă acreditate vor semna Contractul de formare continuă cu
furnizorul acreditat (C.C.D. Buzău), care cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor.

