APROBAT,
Director CCD Galaţi
Prof. dr. Laurenţiu ICHIM

Domnule Director,
Subsemnatul(a), __________________________________________________________________________________,
CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, având funcţia de: inspector |__|, director |__|, director adjunct |__|, educatoare, |__|
învăţător/institutor, |__| profesor, |__| maistru instructor, |__|, didactic auxiliar |__|, bibliotecar(ă), |__| informatician, |__|
contabil(ă), |__| secretar(ă), |__| laborant(ă); încadrat(ă) ca: titular |__|, suplinitor calificat |__|, nedidactic |__|, la unitatea şcolară
____________________________________________________ din localitatea, __________________________________ vă rog
să-mi aprobaţi, pentru anul şcolar 2016-2017, înscrierea la programul de formare continuă cu tema: ________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
Optez pentru centrul de formare:
Utilizez computerul la nivel:

Galaţi

Tecuci

Târgu Bujor

Cudalbi

Începător

Mediu

Avansat

Expert

Menţionez că sunt absolvent(ă) al(a) ___________________________________________________ promoţia _______,
specialitatea: ______________________________________________________, am obţinut ultimul grad didactic în anul: _____,
debutant |__|, definitivat |__|, gradul II |__|, gradul I |__|, doctorat echivalat cu gradul didactic I |__|.
Sunt înscris la gradul didactic _____________ pe care îl voi susţine în anul ________.
Telefon: (şcoală) _____________, (mobil) _________________, e-mail: _____________________________________.
Precizez că în ultimii 5 ani am participat la următoarele cursuri de formare:
Nr.
crt.
1

Denumire program

Durata
(nr. ore)

Furnizorul de formare

Nr.
credite

2
3
4
5
Notă:
 Pentru fiecare program ales din ofertă, vă rugăm să completaţi o cerere separată.
 Pot fi constituite grupe pentru fiecare disciplină dacă există cel puţin 25 cursanţi care aleg tema respectivă.
 Cursanţii care vor participa la programele de formare continuă acreditate / avizate / autorizate vor semna Contractul de
formare continuă cu furnizorul acreditat, care cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor.
 Oferta de formare este publicată pe site-ul www.ccdgalati.ro şi la avizierul instituţiei.
 Cererile de înscriere se vor depune la CCD Galaţi, biroul metodişti, etajul 2, se vor transmite, scanate, prin e-mail la adresa
ccd_gl@yahoo.com sau se vor trimite la numărul de fax. 0236/465860.
 Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0236/414749, cabinet prof. metodişti sau pe adresa de e-mail
ccd_gl@yahoo.com.
Data: ____________

Semnătura, ______________
Domnului Director al Casei Corpului Didactic Galaţi
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