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Anexa 3 1                                                                                                                           

INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN  DOLJ 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Liceul Teoretic ”Henri Coandă” , Craiova     

Adresa: str. Henri Coandă, nr. 48, Craiova 

 

Nr.________/_______________   Nr. ISJ Dolj_________/_____________      

Aprobat,       Avizat, 

Director,          Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale,  

Prof.        Prof. Ani Drăghici 

Doamna Directoare, 

Subsemnatul/a, .............................................., cadru didactic titular/detașat/suplinitor pe 
catedra de .............................................................., la Liceul Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova, solicit 
aprobarea deplasării mele la .......................................................... (localitatea, țara), în perioada 
........................, pentru a participa la2 ............................................................................... organizată în 
proiectul (itlul, nr. de referință)..........................................................................., în cadrul programului3 
....................................................................................... . 

Anexez cererii mele următoarele documente: 
- copie a invitaţiei unităţii organizatoare/programului deplasării/programului cursului/ atelierului, 

etc.; 
Precizez că, pe timpul deplasării mele, voi asigura suplinirea orelor, prin acord comun, de colegii 

mei, astfel: 
 

Ziua Ora Clasa Numele şi prenumele 
suplinitorului 

Specializarea 
suplinitorului 

Semnătura 
suplinitorului 

      

      

      

      

      

      

      

 
1 Formulat aprobat în ședința CA din data de 14.01.2022 
2 Întânirea de proiect  organizată în cadrul parteneriatului pentru învățare/mobilitatea individuală de formare 

continuă/vizita de studiu/atelierul  de lucru/schimbul  de experienţă; 

3 Erasmus+, alte programe/proiecte, colaborări/înfrăţiri etc. 
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Ziua Ora Clasa Numele şi prenumele 
suplinitorului 

Specializarea 
suplinitorului 

Semnătura 
suplinitorului 

      

      

      

      

      

      

Mă angajez ca, în termen de 30 de zile de la întoarcerea mea în ţară, să diseminez  rezultatele 

obţinute în urma deplasării, colegilor mei din unitatea de învăţământ unde funcţionez, prin  sesiuni de 

informare/ în cadrul şedinţei Consiliului Profesoral/a Comisiei metodice şi să transmit un raport de 

activitate/raport de diseminare inspectorului şcolar pentru proiecte educaţionale din cadrul ISJ Dolj. 

 

 

Data:          Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


