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Nr._________/_____________ 

 
 
 

Către 

Toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Galaţi 

In atenţia doamnei/domnului director 

 

 

 

Vă rugăm să completaţi şi să transmiteţi în regim de urgenţă, până la data de 19 septembrie 2011 

ora 12,00, datele solicitate în anexele din macheta ataşată, referitoare la realizare a planului de şcolarizare 

aprobat de minister pentru învăţământul de stat în anul şcolar 2011-2012, după cum urmează: 

 

1. Situaţie privind definitivarea planului de şcolarizare, defalcat pe fiecare unitate şcolară (preşcolar, 
primar, gimnazial). 

2. Anexa nr. 1 - învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ de artă primar şi gimnazial, 
învăţământ sportiv primar şi gimnazial, cluburi sportive şcolare, învăţământ preşcolar special şi 
învăţământ primar şi gimnazial special; 

3. Anexa nr. 2 - clasa a IX-a, învăţământ liceal (zi, seral, frecvenţă redusă), clasa a XII-a, învăţământ 
liceal de zi, ruta progresivă pentru absolvenţii anului de completare şi pentru absolvenţii şcolilor 
profesionale din serii vechi care doresc să continue studiile; 

4. Anexa nr. 3 - clasa a IX-a, învăţământ liceal de zi pentru elevi cu deficienţe, clasa a Xl-a, 
învăţământ liceal cu frecvenţă redusă pentru absolvenţii şcolilor profesionale pentru elevi cu 
deficienţe din serii vechi, care doresc să-şi continue studiile, clasa a XII-a, învăţământ liceal de 
zi/seral, ruta progresivă pentru absolvenţii anului de completare pentru elevi cu deficienţe şi 
pentru absolvenţii şcolilor profesionale pentru elevi cu deficienţe din serii vechi care doresc să 
continue studiile; 

5. Anexa nr. 4 - anul de completare seral şi stagii de pregătire practică; 
6. Anexa nr. 5 - anul de completare, zi pentru elevi cu deficienţe; 
7. Anexa nr. 6 - anul I, învăţământ postliceal (şcoli postliceale), finanţat prin bugetele locale; 
8. Anexa nr. 7 - anul I, învăţământ postliceal (clase de maiştri), finanţat prin bugetele locale. 

 

Datele solicitate vor fi completate, ţinând cont de explicaţiile şi notele din subsolul fiecărei anexe. 

Fişierul cu anexele completate va fi transmis în format electronic pe adresa de e-mail: 

isjgalati@yahoo.com. Lucrarea editată şi semnată va fi predată la camera 107. 

Nu se admit modificări la machetă şi nici întârzieri faţă de termenul comunicat. 
 
 
 

   

Inspector şcolar general, 

prof. Doruleţ Nelu Resmeriţă Compartiment Reţea Şcolară, 

inf. Marioara Preda 


