ANEXA 1
Validat în C.A. din data _________
Director, ______________________________
(Semnătură,ștampilă)

L.S.

Doamna Inspector Școlar General,

Subsemnatul (a)______________________________________________________________,
(nume de pe diploma de studii, inițiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie-cu majuscule)

cadru didactic titular/suplinitor ____________________________* disciplina ___________________
în unitatea de învăţământ____________________________________________________________
din localitatea______________________________________________________________________
vă rog să mă programaţi pentru efectuarea primei inspecţii curente(IC1 sau preinspecție) în vederea
susţinerii examenului pentru obținerea gradului didactic II, sesiunea 2023
-la disciplina ________________________________________________________**
-centrul de perfecţionare________________________________________________
Menţionez că am susţinut examenul de definitivat în sesiunea (anul) 2020 cu media 10 (zece).
Voi depune dosarul complet în luna noiembrie 2021, conform graficului stabilit de IŞJ Argeș.
Anexez actul doveditor.
La 31 august (anul susținerii examenului) ________ voi realiza o vechime efectivă de predare la
catedră, de la obținerea definitivatului, de _____ ani, ____, luni și _____ zile.
Îmi asum răspunderea pentru exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere.
Menționez că sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de către Inspectoratul Școlar Județean Argeș, în
vederea înscrierii la obținerea gradelor didactice, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date.

* se va trece, după caz: educatoare, învăţător, profesor, inginer, maistru instructor
** în cazul cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar se va specifica:
educatoare, institutor-educatoare, profesor-învăţământ preşcolar
învăţător, institutor-învăţător, profesor-învăţământ primar

Data______________ 2021

Semnătura_____________________

Tel. ____________________

Mail __________________________

Doamnei Inspector Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Argeș
Conform OMEN Nr.3240/ 26.03.2014, după validarea în C.A., conducerile unităţilor de învăţământ vor înainta cererile către Inspectoratul Şcolar Judeţean
Argeș, unde vor fi înregistrate.

ANEXA 2
Validat în C.A. din data _________
Director, ______________________________
(Semnătură,ștampilă)

L.S.

Doamna Inspector Școlar General,
Subsemnatul (a)_________________________________________________________,
(nume de pe diploma de studii, inițiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie-cu majuscule)

cadru didactic titular/suplinitor ____________________________* disciplina ___________________
în unitatea de învăţământ______________________________________________________________
din localitatea_______________________________________________________________________
vă rog să mă programaţi pentru efectuarea primei inspecţii curente(IC1 sau preinspecției) în
vederea susţinerii gradului didactic I, seria 2022-2024
la specialitatea______________________________________________________**
centrul de perfecţionare_______________________________________________
Menţionez că am susţinut examenul de grad didactic II în sesiunea (anul) 2021
cu media 10 (zece).
Voi depune dosarul complet în luna noiembrie 2021, conform graficului stabilit de IŞJ Argeș.
Anexez actul doveditor.
La 31 august (anul susținerii examenului) ________ voi realiza o vechime efectivă de predare la
catedră, de la obținerea definitivatului, de _____ ani, ____, luni și _____ zile.
Îmi asum răspunderea pentru exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere.
Menționez că sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de către Inspectoratul Școlar Județean Argeș, în
vederea înscrierii la obținerea gradelor didactice, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date.

* se va trece, după caz: educatoare, învăţător, profesor, inginer, maistru instructor
** în cazul cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar se va specifica:
educatoare, institutor-educatoare, profesor-învăţământ preşcolar
învăţător, institutor-învăţător, profesor-învăţământ primar

Data______________ 2021

Semnătura_____________________

Tel. ____________________

Mail __________________________

Doamnei Inspector Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Argeș
Conform OMEN Nr.3240/ 26.03.2014, după validarea în C.A., conducerile unităţilor de învăţământ vor înainta cererile către Inspectoratul Şcolar Judeţean
Argeș, unde vor fi înregistrate.

ANEXA 3
Validat în C.A. din data _________
Director, ______________________________
(Semnătură,ștampilă)

L.S.

Doamna Inspector Școlar General,
Subsemnatul (a)_______________________________________________________________,
(nume de pe diploma de studii, inițiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie-cu majuscule)

cadru didactic titular/suplinitor ____________________________* disciplina ___________________
în unitatea de învăţământ______________________________________________________________
din localitatea_______________________________________________________________________
vă rog să aprobați programarea efectuării primei inspecţii curente(IC1 sau preinspecției) în vederea
susţinerii examenului pentru obținerea gradului didactic II, sesiunea 2024
-la specialitatea ________________________________________________________**
-centrul de perfecţionare_________________________________________________
Menţionez că am susţinut examenul de definitivat în sesiunea (anul)____________
cu media__________.
Voi depune dosarul complet în luna octombrie 2022, conform graficului stabilit de IŞJ Argeș.
La 31 august (anul susținerii examenului) ________ voi realiza o vechime efectivă de predare la
catedră, de la obținerea definitivatului, de _____ ani, ____, luni și _____ zile.
Îmi asum răspunderea pentru exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere.
Menționez că sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de către Inspectoratul Școlar Județean Argeș, în
vederea înscrierii la obținerea gradelor didactice, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date.

* se va trece, după caz: educatoare, învăţător, profesor, inginer, maistru instructor
** în cazul cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar se va specifica:
educatoare, institutor-educatoare, profesor-învăţământ preşcolar
învăţător, institutor-învăţător, profesor-învăţământ primar

Data____octombrie 2021
Tel. ____________________

Semnătura_____________________
Mail __________________________

Doamnei Inspector Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Argeș
Conform OMEN Nr.3240/ 26.03.2014, după validarea în C.A., conducerile unităţilor de învăţământ vor înainta cererile către Inspectoratul Şcolar Judeţean
Argeș, unde vor fi înregistrate.

ANEXA 4
Validat în C.A. din data _________
Director, ______________________________
(Semnătură,ștampilă)

L.S.

Doamna Inspector Școlar General,

Subsemnatul (a)_______________________________________________________________,
(nume de pe diploma de studii, inițiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie-cu majuscule)

cadru didactic titular/suplinitor ____________________________* disciplina ___________________
în unitatea de învăţământ______________________________________________________________
din localitatea_______________________________________________________________________
vă rog să aprobați programarea efectuării primei inspecţii curente(IC1 sau preinspecției) ) în vederea
susţinerii gradului didactic I, seria 2023-2025
la specialitatea______________________________________________________**
centrul de perfecţionare_______________________________________________
Menţionez că am susţinut examenul de grad didactic II în sesiunea (anul)________
cu media__________.
Voi depune dosarul complet în octombrie 2022, conform graficului stabilit de IŞJ Argeș.
La 31 august (anul susținerii examenului) ________ voi realiza o vechime efectivă de predare la
catedră, de la obținerea definitivatului, de _____ ani, ____, luni și _____ zile.
Îmi asum răspunderea pentru exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere.
Menționez că sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de către Inspectoratul Școlar Județean Argeș, în
vederea înscrierii la obținerea gradelor didactice, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date.

* se va trece, după caz: educatoare, învăţător, profesor, inginer, maistru instructor
** în cazul cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar se va specifica:
educatoare, institutor-educatoare, profesor-învăţământ preşcolar
învăţător, institutor-învăţător, profesor-învăţământ primar

Data____octombrie 2021

Tel. ____________________

Semnătura_____________________

Mail __________________________

Doamnei Inspector Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Argeș
Conform OMEN Nr.3240/ 26.03.2014, după validarea în C.A., conducerile unităţilor de învăţământ vor înainta cererile către Inspectoratul Şcolar Judeţean
Argeș, unde vor fi înregistrate.

