Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în funcție de director/director adjunct,
în anul şcolar 2021-2022
Domnule Inspector Școlar General,
Subsemnatul(a)

(iniţiala

, în localitatea

tatălui)

,

născut(ă)

la

data

de

,

COD NUMERIC PERSONAL:
cu

domiciliul

în

localitatea
,
strada
, nr.
, bloc
, scara
, ap.
, judeţul Constanța, telefon
, eliberat(ă) de
, la data de
, posesor al B.I./C.I. seria
, nr.
, prin prezenta vă comunic acordul meu privind detaşarea în interesul învăţământului pentru anul şcolar
2021-2022, în funcția de
,
, de la
localitatea
.
1. Sunt titular(ă) pe postul/catedra de
de la
,
localitatea
, judeţul Constanța, din anul
.
2. Sunt absolvent(ă) al (a) (Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală,
Liceul
Pedagogic,
etc.)
Facultatea
, cu
nivelul studiilor
durata studiilor de
ani, forma de învățământ (zi, seral, fr, ff, id)
, promoţia
, cu specializarea principală
, secundară
; absolvent(ă) al(a) cursurilor postuniversitare
, promoţia
.
, cu durata studiilor de
ani, specialitatea
3. Ultimul curs de management educaţional: anul
nr. credite
nr. ore
;
4. Membru în corpul naţional de experţi în management educaţional
DA
NU
5. Am obţinut definitivatul în anul
, cu media
, gradul II în anul
, cu media
, gradul I în anul
,
cu
media
,
doctoratul
în
anul
,
în
specialitatea
.
6. Vechime în învăţământ (la 1 septembrie 2021)
ani întregi.
7. Am luat cunoştinţă că nu mi se vor plăti drepturile de detaşare prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 281/1993 cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
8. Cunosc şi îmi asum îndeplinirea responsabilităţilor funcţiei de
prevăzute de legislaţia în
vigoare.
9. Performanţele mele profesionale sunt prezentate în curriculum vitae anexat.

Data

Semnătura
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