
 
                                                                                                          APROBAT 

               

                   _______________________ 

 

            DOAMNĂ DIRECTOR , 

 

Subsemnatul(a) ________________________________________________, 

posesor al BI/CI , seria ______, nr. ___________, eliberat de _______________ la data  

de_____________, domiciliat în ____________________________,tel.______________, 

vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la cursurile de pregătire psihopedagogică.  

Menţionez că sunt încadrată în funcţia de _____________________la 

______________________________________________. 

 

Declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, precum şi de conţinutul informării cu privire la aceste date, 

Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), că sunemt 

de acord ca aceste date cu caracter personal să fie stocate, prelucrate, utilizate şi publicate pe tot parcursul şcolarizării fiului/fiicei mele 

(în scop educativ). 

 

Data_____________         Semnătura , 

       ______________________ 

 

Doamnei Director a Colegiului Naţional “Jean Monnet” Municipiul Ploieşti 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

COLEGIUL NAŢIONAL “ JEAN MONNET” MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

Str. Nicolae Iorga nr. 7;Tel: 0244/519.688 

E-mail : liceul_pedagogic2003@yahoo.com 

Web: www.pedagogic.ro 
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COLEGIUL NAŢIONAL “JEAN MONNET”MUNICIPIUL  PLOIEŞTI 

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI 

METODICĂ A MAIŞTRILOR  INSTRUCTORI 

AN ŞCOLAR 2018-2019 

 

ANUNŢ 
1. Perioada de înscriere : 15.11.2018-5.12.2018 intre orele 1200-1600. 

2. Dosarul trebuie să contina următoarele documente: 

- Cerere de înscriere; 

- Unul din următoarele documente de studiu: 

 Certificat de calificare nivel 5 cu document descriptiv al certificatului sau 

certificat de calificare nivel 3  

 Certificat de revalorizare a competenţelor profesionale; 

 Diploma de bacalaureat  şi certificat de absolvire ; 

 Diploma de bacalaureat şi diploma de absolvire; 

 Adeverinta ca urmeaza cursurile unei şcoli postliceale / şcoli de maiŞtri. 

- Copie CI şi copie certificat naştere.  

- Adeverinţă de la instituţia unde este încadrat în muncă. 

- Dosar  

3. Taxă de înscriere :   900 lei  

(avans – 450 lei la inscriere ) 

4. Perioada de desfăşurare a cursurilor : ianuarie 2019- aprilie 2019 

 


