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Anexa 2 

 
Acord pentru detașare în interesul învățământului pe funcțiile de conducere în unitățile de învățământ  

preuniversitar de stat în anul școlar 2021-2022 

 

 

Doamnă Inspector Școlar General, 

 

Subsemnatul(a)_________________________________________________________________________________ 

născut(ă) la data de _____________________COD NUMERIC PERSONAL:______________________________________ 

cu domiciliul în localitatea ____________________________________ strada,  ___________________________________, 

nr.____, bl.____, scara _____, ap.______, județul (sect.) ____________________________,TELEFON ________________, e-

mail___________________________________________ posesor al B.I. / carte de identitate seria ____, nr.___________ , 

eliberat(ă) de _____________________________________, la data de _______________, prin prezenta vă comunic acordul 

meu privind încadrarea cu statut de cadru didactic detașat în interesul învățământului pentru anul școlar 2021-2022, pe funcția 

de director/director adjunct de la  ___________________________________ _____________________________, 

(unitatea/unitățile de învățământ) 

localitatea __________________________ 

1. Sunt titular(ă) pe/la postul/catedra de __________________________________________, de la (unitatea/unitățile de 

învăţământ)________________________________________________________________________________________, 

localitatea________________, județul (sect.) ___________________________, din anul _______ . 

2. Sunt absolvent(ă) al (a) (Univ., Institutului, Academiei, I.P. 3 ani, Colegiului, Şc. postliceale, Şc. de maiştri, Lic. Ped. 

etc.)_________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Facultatea ______________________________________________________________________________________ nivelul 

studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licență, ciclul II de studii universitare 

de masterat, universitare de lungă 

durată)_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, cu durata 

studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.r., f.f., i.d.),  promoţia ________, cu specializarea 

principală_____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

_______, secundară _________________________________________________________________________________ cu 

media de absolvire a studiilor; absolvent(ă) al(a) cursurilor 

postuniversitare__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, cu durata 

studiilor de _____ ani, specialitatea_______________________________________________________________,  promoţia 

_________ cu media de absolvire ______________.   

3. Am obținut  definitivatul  în anul________, cu media __________, gradul II în anul ________,  cu media ___________, 

gradul I în anul __________, cu media ____________, doctoratul în anul ____________, în specialitatea 

__________________________________________________________________________________________. 

4. La 1 septembrie 2020 am avut __________ ani întregi vechime în învățământ.   

5. Sunt  /  Nu sunt  membru în corpul național de experți în management educațional. 
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Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecințele în cazul unor date 

eronate. 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către inspectoratul școlar în conformitate cu prevederilor 

Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 677/2001, precum şi prevederile Directivei 2001/58/CE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private. 

              

 Data _____________________                                        Semnătura___________________ 
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