
COLEGIUL NAȚIONAL ”ȘTEFAN CEL MARE” TG. NEAMȚ 

Nr. 2155 din  26.04.2018 

RAPORT DE ANALIZĂ ÎN URMA  

DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DE SIMULARE A  

EVALUĂRII NAȚIONALE – CLASA a VIII-a  

I. CONSTATĂRI GENERALE 

 

Nr. 

crt. 
SARCINI/ ATRIBUȚII/ MĂSURI OBSERVAȚII 

1 
Organizarea programului claselor care nu au 

participat la simulare pentru zilele de examen. 

Programul claselor care nu au participat la 

simulare s-a desfășurat normal. 

2 
Numărul de membri din comisie și împărțirea 

atribuțiilor. 

Comisia a fost formată conform Deciziei nr. 

10 din 27.02.2018 și a avut următoarea 

componență:  

Președinte  

- a asigurat condițiile tehnice necesare 

preluării subiectelor, multiplicării, 

transmiterii rezultatelor 

- a asigurat numărul optim de săli pentru 

desfășurarea simulării și dotarea cu 

sisteme de supraveghere audio-video 

- a realizat, sub semnătură, instruirea 

supravaghetorilor și a elevilor 

- a asigurat confidențialitatea subiectelor 

- a aplicat ștampila pe colțul închis și lipit 

al lucrărilor 

- a primit, cu pv, lucrările  

- a asigurat desfășurarea activității de 

evaluare a lucrărilor și a răspuns de 

securitatea și integritatea lucrărilor scrise, 

până la arhivarea acestora. 

Vicepreședinte 

- a asigurat numărul corespunzător de 

tipizate și ciorne  

- a luat măsuri ca în spațiile în care se 

susține simularea să nu pătrundă 

persoane străine 



Secretar 

- a multiplicat varianta de subiecte într-

un nr egal cu nr elevilor și a asigurat 

distribuirea variantei în plicuri sigilate, 

în fiecare sală 

- a transmis corect și la timp machetele 

și rapoartele cerute de comisia 

județeană 

 membri 

- au asigurat funcționarea sistemului de 

supraveghere video în sălile de 

concurs 

- au asigurat securitatea înregistrărilor 

video și au vizionat prin sondaj 

înregistrările din sălile de examen 

3 Activitatea persoanei de contact. 

- a asigurat preluarea la timp a arhivei 

cu subiecte 

- a transmis corect și la timp machetele 

și rapoartele cerute de comisia 

județeană 

- a descărcat și afișat baremele  

4 
Probleme tehnice apărute și cum au fost 

rezolvate. 
Nu e cazul 

5 
Timpul necesar descărcării subiectelor, 

multiplicării. 
10 minute 

6 Instruirea supraveghetorilor și a elevilor. 
Instruirea a fost facută de președintele 

comisiei 

7 Supraveghere audio-video. 

Trifan Elena-Casiana 

- nu s-au constatat nereguli, fraudă sau 

tentative de fraudă, nu s-au încălcat 

reglementările în vigoare 

8 Probleme apărute pe parcursul tezelor. Nu e cazul 

9 Organizarea evaluării tezelor. 

Evaluarea fiecărei lucrări s-a făcut de către 2 

evaluatori iar la sfârșitul fiecărei probe s-a 

realizat încărcarea rezultatelor elevilor 

10 

Înregistrarea situaţiilor statistice zilnice şi 

raportarea către ISJ (corectitudine și încadrare in 

timp). 
Datele transmise au fost corecte. 

11 Modalitatea de anunțare a rezultatelor. La avizierul școlii și pe site-ul școlii 



12 Ora discutării tezelor cu elevii. 
Discutarea tezelor cu elevii s-a organizat 

vineri  

13 Ora ședinței cu părinții. 
Toate ședințele cu părinții s-au organizat 

duminică 22.04.2018, ora 10.00. 

14 Ora ședinței CP. Ședința CP a avut loc la data de 25.04.2018,  

ora 13,00. 

15 
Măsuri de monitorizare a respectării planului de 

remediere. 
Planul de remediere a fost prezentat în ședința 

CP  

Prezența elevilor: 

Nr. elevi înscriși Nr. elevi prezenți la 

proba de LRO 

Nr. elevi prezenți la 

proba de MAT 

Nr. elevi prezenți la 

ambele probe 

36 36 36 36 

Adaptarea condițiilor de examen în cazul candidaților cu cerințe educaționale speciale 

Nr. elevi cu probleme Soluția adoptată 

- - 

Rezultate: 

Disci

plina  

Denumirea 

unitatii de 

invatamant 

Nr. 

elevi 

înscriși 

la 

început

ul 

semest

rului 2 

Nr. 

elevi 

preze

nți  

Nr. 

Not

e 

[1-

1,99

] 

Nr. 

Not

e 

[2-

2,99

] 

Nr. 

Not

e 

[3-

3,99

] 

Nr. 

Not

e 

[4-

4,99

] 

Nr. 

Not

e 

[5-

5,99

] 

Nr. 

Not

e 

[6-

6,99

] 

Nr. 

Not

e 

[7-

7,99

] 

Nr. 

Not

e 

[8-

8,99

] 

Nr. 

Not

e 

[9-

9,99

] 

Nr. 

Not

e 10 

Pro

cent 

de 

pro

mov

abili

tate 

 LRO 

 Colegiul Național 

”Ștefan cel Mare” 

Tg. Neamț 36 36 1 1 7 4 2 7 8 4 2 0  

MAT 

Colegiul Național 

”Ștefan cel Mare” 

Tg. Neamț 36 36 5 3 6 6 4 4 4 4 0 0  

MED

IE 

GEN

ERA

LĂ 

Colegiul Național 

”Ștefan cel Mare” 

Tg. Neamț 36 36 1 3 8 1 7 6 5 4 0 0 63,88 

 

 

 

 

 



 

II. Plan de masuri remediale pentru cresterea calitatii pregatirii pentru examenul de evaluare națională 2018 

Nr. 

crt. 

Tip activitate Perioada de 

desfasurare 

Responsabil 

monitorizare-

coordonare 

Resursa 

umana 

Rezultate 

asteptate/indicatori 

Responsabil 

raportare-

rezultate 

1 Pregatire 

suplimentara 

Saptamanal/1 

ora 

Responsabil 

comisie 

Profesorul 

clasei 

Cunoasterea 

programei de 

examen; exersarea 

de catre elevi a 

modelelor de 

subiecte 

Responsabil 

catedra 

2 Evaluare sumativa 

dupa modelul 

simulare evaluare 

națională 

semestrial Responsabil 

catedra 

Profesorii 

claselor 

Cresterea 

interesului elevilor 

pentru pregatire, 

constientizarea 

dificultatilor 

Responsabil 

catedra 

3 Monitorizarea 

activitatii de 

pregatire 

suplimentara 

semestrial Responsabil 

catedra 

Responsabil 

catedra 

Nr de elevi 

participanti; 

Responsabilizarea 

profesorului 

coordonator la 

clasa 

Responsabil 

catedra 

4 Lectie deschisa la 

clasa a VIII-a 

Semestrul II Responsabil 

catedra 

Responsabil 

catedra 

Schimb de bune 

practici intre 

profesori 

Responsabil 

catedra 

III.  

IV. PROPUNERI ȘI RECOMANDĂRI  

a. pentru organizarea examenului din vară -  

b. pentru ISJ - 

 

 

Director 

Prof. Margine Adina-Raluca 

 


