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HOTĂRÂREA NR. 19/19.04.2019 
 

            Privind aprobarea Comisiei de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, în cadrul 
examenului de bacalaureat 2019, Comisiei de organizare și desfășurare a examenului în vederea 
obținerii atestatului de competențe profesionale pentru absolvenții claselor de matematică-
informatică, Comisiei de evaluare a competențelor profesionale pentru elevii cls. a XII-a, profil 
pedagogic, specializarea învățători-educatoare, Comisiei de examinare pentru obținerea 
atestatului pentru predarea unei limbi străine la cls. I-IV de către absolvenții claselor cu profil 
pedagogic, specializarea învățători-educatoare, Comisiei de examinare în vederea susținerii 
probelor de aptitudini pentru profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, Comisiei din 
centrul zonal de înscriere 

  
 
            Consiliul de Administrație al Colegiului Național Pedagogic ”Mircea Scarlat” Alexandria 
întrunit în ședința din 19.04.2019, având în vedere  Comisia de evaluare a competențelor lingvistice și 
digitale, în cadrul examenului de bacalaureat 2019, cf. art. 12, alin (1) din Anexa 2 la OMECTS nr. 
4799/2010, Comisia de organizare și desfășurare a examenului în vederea obținerii atestatului de 
competențe profesionale pentru absolvenții claselor de matematică-informatică, cf. art.9, alin.(1) din 
OMECI nr. 4843/ 27.08.2009, Comisia de evaluare a competențelor profesionale pentru elevii cls. a 
XII-a, profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, cf. OMECS nr.5087/2015, art.9 (1) și 
OMEN nr. 4433/2014, Comisia de examinare pentru obținerea atestatului pentru predarea unei limbi 
străine la cls. I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, 
cf. OMECI nr. 4853/31.08.2009, art.9, Comisia de examinare în vederea susținerii probelor de 
aptitudini pentru profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, cf. OMEN nr.4802/2010, 
Comisia din centrul zonal de înscriere 
 
 
 
 HOTĂRĂȘTE: 
 
 
Art.1 Se aprobă Comisia de evaluare a competențelor lingvistice și digitate, în cadrul examenului de 
bacalaureat, astfel: 
 
Președinte – prof. Botez Silvia, director 

Secretar/ Persoană de contact – prof. Nistor Mariana 

Membri – prof. Toma Florentina, prof. Dobrică Mădălina 

Profesori evaluatori: 
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Competențe lingvistice de comunicare în limba română 

prof. Buciu Mariana, prof. Armeanu Clara, prof. Topologeanu Ioana, prof. Grigore Aneta, prof. Daciu 
Victoria 

 

Competențe lingvistice de comunicare în limba engleză 

prof. Calotă Mădălina, prof. Mitran Elena, prof. Rizescu Adriana, prof. Oprean Violeta, prof. Opaina 
Ovidiu 

Competențe lingvistice de comunicare în limba franceză 

prof. prof. Fărcășanu Ion, prof. Nica Amelia 

Competențe digitale 

prof. Sotirescu Eliza, prof. Miță Gabriela 

Profesori asistenți: Putineanu Manuela, Petcu Daniela, Gherghiceanu Valentina, Dușcă Ioan, Vintilă 
Andina, Bădescu Tudor,  Țînțăreanu Cezarina, Ardelean Simion, Florea Marius, Chiriac Florin, 
Nedelcuță Aurelia, Cazacu Cristina, Peșu Violeta, Gurlui Ileana, Budică Ioana, Moșu Dan, Mușat 
Carmen, Ciobanu Iulian, prof. Nica Amelia, prof. Oprean Violeta, prof. Purcărea Cristiana 

 
Art.2 Se aprobă Comisia de organizare și desfășurare a examenului în vederea obținerii atestatului de 
competențe profesionale pentru absolvenții claselor de matematică-informatică, astfel: 
 
Președinte – prof. Botez Silvia, director 

Secretar - prof. Miță Gabriela 

Membri – prof. Nistor Mariana, prof. Sotirescu Eliza 

 
Art.3 Se aprobă Comisia de evaluare a competențelor profesionale pentru elevii cls. a XII-a, profil 
pedagogic, specializarea învățători-educatoare, astfel: 
 
Președinte – prof. Buciu Mariana, director adjunct 

Secretar –prof. Cazacu Cristina 

Membri – prof. Gurlui Ileana, prof. Moț Maria 

 
Art.4 Se aprobă Comisia de examinare pentru obținerea atestatului pentru predarea unei limbi străine 
la cls. I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, astfel: 
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Limba engleză  

Președinte – metodist desemnat de ISJTR 

Vicepreședinte – prof.Botez Silvia, director 

 Secretar – prof. Calotă Mădălina 

Membri- prof. Mitran Elena, prof. Oprean Violeta 

 
Art.5  Se aprobă Comisia de examinare în vederea susținerii probelor de aptitudini pentru profil 
pedagogic, specializarea învățători-educatoare, astfel: 
 
Președinte –prof. Buciu Mariana, director adjunct 

Secretar – Mihăiță Larisa 

Membri- prof.Armeanu Clara– proba ,,Interviu”     

            -prof. Budică Ioana – proba ,,Aptitudini muzicale” 

           -prof. Pătrașcu Silvia – proba ,,Aptitudini artistice” 

          -prof. Mușat Carmen – proba ,,Aptitudini fizice” 

 

Art.6 Se aprobă Comisia din centrul zonal de înscriere, astfel: 
 
Președinte – prof. Buciu Mariana – director adjunct 
 
Membri – prof. Nistor Mariana 
                 Tîrcomnicu Iuliana 
                 Toader Elena 
                 Mihăiță Larisa 
 
Art.7 Serviciul secretariat se va ocupa de emiterea deciziilor. 
 
 
 
 
 
   Președinte C.A. 
 Director – Botez Silvia 
 
 
 
 
 
 
 


