
CASA  CORPULUI  DIDACTIC GIURGIU

Str. ”Dr. Ion Munteanu”, Nr. 3, Giurgiu

Tel./fax : 

E-mail : ccdgr2002@yahoo.com; ccdgiurgiu@gmail.com

Nr. :_____ _________

Subsemnatul/a (cu iniţiala tatălui)

inspector , director ,  director adjunct , profesor , învăţător(oare)

institutor , educatoare , maistru instructor ,didactic auxiliar

Menţionez că sunt absolvent/ă a ,

promoţia în specialitatea ,

gradul didactic ,şi o vechime în învăţământ ani.

În prezent predau ore în specialitatea

Mă legitimez cu  C.I./B.I.  seria ,nr. 

C.N.P. , eliberat de Poliţia ,

la data de ,cu domiciliul în ,
z z l l a a a a

strada ,nr. ,bloc ,sc. ,et. ,ap. ,

judeţul ,telefon fix ,

telefon mobil .

Adresa de e-mail este : @  

Deţin cunoştinţele de bază în utilizarea calculatorului necesare parcurgerii acestui curs  DA ;  NU

Anexez la acest formular următoarele documente:

1. Copie după CI/BI şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);

2. Copie după actul de studiu cu specialitatea (diplomă de bacalaureat, studii universitare, studii postuniv.);

4. Adeverință de încadrare de la unitatea școlară în care să se specifice funcția și specialitatea.

Data înscrierii, Semnătura,

z z l l a a a a

Semnătura,

circulație a acestor date.

Subsemnatul/a ...................................................., cu domiciliul în .........................................................

..........................................., posesor al BI/CI sr. ......, nr. .................., înțeleg că, în urma promovării cursului de

perfecționare din cadrul programului ______________________, voi obține un atestat care va conține datele mele

personale și, față de această împrejurare, sunt de acord ca operatorul de prelucrare a datelor mele personale

C.C.D. Giurgiu, să utilizeze aceste date în cadrul cursurilor de formare profesională.

Declar că am fost informat cu privire la conținutul datelor prelucrate și asupra drepturilor prevăzute de

 

3. Copie după certificatul de naştere.

* Informațiile completate sunt protejate conform Legii nr.677/2001 privind protecția persoanelor

legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

FIŞĂ   DE   ÎNSCRIERE*

PERFECŢIONARE  PRIN  CASA  CORPULUI  DIDACTIC

 

, la unitatea şcolară :

, vă rog să-mi aprobaţi

înscrierea la următorul program de formare continuă desfășurat în anul şcolar 2018- 2019

Aprobat,

Director C.C.D.

0246.212638 ; 0752.070774

mailto:ccd_calarasi@yahoo.com

