
CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA 
PLOIEŞTI, STR. DEMOCRAłIEI, NR. 35 
TEL/FAX: 0244577338 
E-MAIL: ccdph@isj.ph.edu.ro 
NR. _________/________________ 
 

 
 

Doamna Director, 
 

 
 

Subsemnatul(a) _________________________________________________________ legitimat(ă) cu B.I./C.I. 
seria:   |__|__|   nr.  |__|__|__|__|__|__|,   CNP:   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  având   funcŃia   didactică1:  
|__| educatoare, |__| învăŃător/institutor, |__| profesor, |__| maistru instructor, |__| altă funcŃie –    pentru personal didactic 
auxiliar: |__| secretar(ă), |__| bibliotecară(ă); încadrat(ă) ca: |__| titular, |__| suplinitor calificat, |__| detaşat, |__|  alte 
situaŃii, la unitatea şcolară ____________________________________________________________ din localitatea 
______________________________   (mediu: |__| urban; |__| rural), vă rog să-mi aprobaŃi pentru anul şcolar 2009-2010 
înscrierea la următorul program de formare profesională continuă 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

(modulul2 ……………………………………………………………………………………………………………...........) 

Sunt absolvent(ă) al(a) ______________________________________________ promoŃia ________________, 
specialitatea: ____________________________________________, am gradul didactic: |__| debutant, |__| definitivat, 
|__| gradul II, |__| gradul I si o vechime în învăŃământ de ______ ani. 
În prezent predau ore în specialitatea: _________________________________________________. 
Am absolvit ultimul curs de perfecŃionare în anul _______, denumirea programului ____________________________, 
durata ________________________________, mod de certificare __________________________________________, 
furnizorul:   _______________________________________________________________________________________ 
Telefon: (şcoală) ____________________, (domiciliu) ____________________, (mobil) _________________________ 
MenŃionez că pot frecventa cursurile  în una din zilele (a.m./p.m.): 
 

Luni Mar Ńi Miercuri Joi Vineri Sâmb ătă 
a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. p.m. 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
 
 
        

Data ________________________                                             Semnătura ___________________ 
        

 
 

Doamnei Director al Casei Corpului Didactic Prahova 
 
 
NOTĂ: Prezenta cerere este însoŃită de următoarele documente: 
1. Copie nelegalizată a diplomei de studii 
2. Copie nelegalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) 
3. Copie nelegalizată a buletinului sau cărŃii de identitate 
4. AdeverinŃă de la unitatea de învăŃământ din care să rezulte nr. de credite transferabile acumulate şi încadrarea conform 
diplomei de studii (disciplinele de predare, numărul de ore/săpt.) şi că în anul şcolar 2009-2010, se întruneste una din 

situaŃiile:  □art.33(1),  □art.33(2)-a, □art.33(2)-b, □art.33(2)-c, □art.33(2)-d,  prevăzute la art.33 din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
________________________________ 
1 Se va marca X în caseta care corespunde situaŃiei 
2 Pentru programul Dezvoltare şi performanŃă în învăŃământ 
 


