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NR. 944/14.04.2021   

 

RAPORT 

DE ANALIZĂ A REZULTATELOR OBȚINUTE DE CĂTRE ELEVII CLASELOR  

a XII-a LA  SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 

22-24 MARTIE 2021 

 

I. ORGANIZARE  

Simularea examenului de Bacalureat pentru elevii claselor a XII-a în anul şcolar 2020-2021 s-a desfăşurat 

în perioada 22-24 martie 2021.  

Au fost respectate prevederile O.M.E.C. nr. 3449 din 05.03.2021 privind aprobarea organizării simulării 

evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat 

național. 

A fost realizată mapa examenului în care au fost adăugate documentele întocmite pentru organizarea și 

desfășurarea în bune condiții a simulării. Membrii din Comisia de organizare și desfășurare a simulării examenului 

de bacalaureat din unitatea de învățământ au fost instruiți de către președinte, conform precizărilor Metodologiei; 

li s-au adus la cunoștință atribuțiile specifice și au semnat declarație.   

Asistenții au fost instruiți cu privire la modul de desfășurare a probelor scrise, au fost repartizaţi pe săli în 

urma tragerii la sorţi, au primit mapele care conţineau tabelul cu elevii din sala de examen, foi tip de examen, 

ciorne, etichete, proces verbale de instruire a elevilor, proces-verbal de predare a lucrărilor de către elevi, proces-

verbal cu tipul de subiect corespunzător profilului și specializării, respectiv de predare a lucrărilor către comisie 

și au semnat declarații că nu au rude care participă la examen. 

După trecerea primei ore de la începerea fiecărei probe au fost ştampilate foile de examen pentru fiecare 

elev. La terminarea fiecărei probe au fost preluate mapele din fiecare clasă de examen. Au fost respectate toate 

termenele prevăzute în Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat pentru elevii clasei 

a XII-a. 

Pentru desfăşurarea probelor s-au utilizat 12 săli de clasă, în total fiind înscrişi 162 de elevi de clasa a XII-

a. Elevii au fost așezați în bănci câte unul,  având în vedere să fie asigurată distanțarea fizică a acestora. 

Repartizarea s-a realizat alphabetic pe clase, fără a amesteca elevii de la clase diferite. 
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Elevii au avut acces în săli până la ora 8.30, au fost legitimați la intrarea în zona special amenajată pentru 

desfășurarea simulării; a fost realizată termometrizarea la accesul în școală, dezinfectarea mâinilor și au primit o 

mască. Listele nominale cu repartizarea acestora pe săli au fost afișate pe ușile sălilor de examen, postate pe site 

și pe grupurile de comunicare ale claselor. 

 

II. DESFASURAREA  PROBELOR SCRISE 

Susţinerea probelor din cadrul  examenului de bacalaureat s-a realizat conform programului, în zilele de 

22.03.2021 – proba Ea) la Limba și literatura română, 23.03.2021 – proba obligatorie a profilului Ec)  și 

24.03.2021 – proba Ed) la alegere, în intervalul orar 09.00-12.00. Subiectele au fost transmise în fiecare zi de 

examen conform procedurii. Multiplicarea subiectelor pentru fiecare probă s-a realizat în intervalul orar 8.30-

9.00, astfel la ora 9.00 a început proba scrisă. 

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu a mai intrat în sala si niciun elev nu a parasit 

sala, decât însoțit de asistentul de pe hol sau dacă  a predat lucrarea scrisă și a semnat de predarea acesteia.  

Când timpul destinat elaborării lucrării a expirat ultimii elevi din sală au predat lucrările. Supraveghetorii 

au întocmit procesul-verbal de predare a lucrărilor către comisie. Președinte a verificat lucrările și a primit mapele 

de la sală cu documentele semnate. 

  Nu au fost semnalate situații speciale. 

 

III. EVALUAREA LUCRARILOR SCRISE 

Evaluatorii au fost instruiți de către președintele Comisiei de organizare și desfășurare a simulării evaluării 

naționale din unitatea de învățământ, dna prof. Silvia Mareș privind evaluarea lucrărilor. 

Evaluarea lucrărilor a fost efectuată de către doi profesori de aceeași specialitate din școală.  

 Profesorii evaluatori au semnat declarații că nu au rude care participă la examen și fișă de atribuții în 

momentul instruirii. La preluarea mapelor cu lucrări au primit subiectul, baremul de rezolvare și borderouri pentru 

evaluare. Baremul a fost discutat de către evaluatori în vederea realizării unei evaluări unitare și cât mai corecte. 

 Evaluarea lucrărilor s-a realizat la timp, datele au fost introduse în SIIIR. Staisticile finale au fost afișate 

la avizierul școlii la momentul precizat de către Comisia județeană. 
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IV. REZULTATE OBȚINUTE 

CLASA a XII-a 

La simularea examenului de Bacalaureat în anul școlar 2088-2021, au participat 98,7% din elevii înscriși. 

Procentul de promovare  la nivelul unității de învățământ a fost de 95% 

La proba Ea) au participat la simularea examenului de Bacalaureat 97,8% din elevii înscriși. Procentul de 

promovare al examenului de evaluare la limba română la nivelul unității de învățământ a fost de 95%, astfel: 

 

Ea) - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA 

Nr.elevi 

înscrişi 

Nr.elevi 

prezenţi 

nr.note 

1-4.99 

nr.note 

5-5.99 

nr.note 

6-6.99 

nr.note 

7-7.99 

nr.note 

8-8.99 

nr.note 

9-9.99 

nr.note 

10 

procent de 

promovare 

12A 27 27 0 2 5 11 5 4 0 100% 

12B 26 26 0 2 8 2 8 6 0 100% 

12C 28 26 3 4 3 10 4 2 0 88,5% 

12D 28 28 1 3 8 10 4 2 0 96,4% 

12E 27 27 3 7 6 4 7 0 0 88,9% 

12F 26 26 1 1 7 6 10 1 0 96,2% 

TOTAL 162 160 8 19 37 43 38 15 0 95% 
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La proba Ec) au participat la simularea examenului de Bacalaureat 98,1% din elevii înscriși. Procentul de 

promovare al examenului de evaluare la proba Ec) la nivelul unității de învățământ a fost de 80%, astfel: 

Ec) DISCIPLINA OBLIGATORIE A PROFILULUI 

CLASA 

Nr.elevi 

înscrişi 

Nr.elevi 

prezenţi 

nr.note 

1-4.99 

nr.note 

5-5.99 

nr.note 

6-6.99 

nr.note 

7-7.99 

nr.note 

8-8.99 

nr.note 

9-9.99 

nr.note 

10 

procent de 

promovare 

12A 27 27 7 9 4 4 2 1 0 74% 

12B 26 26 1 3 8 5 5 4 0 96% 

12C 28 26 2 2 3 3 3 7 6 92% 

12D 28 28 11 7 4 3 2 0 0 61% 

12E 27 27 1 0 2 7 1 15 1 96% 

12F 26 25 10 4 5 2 3 1 0 60% 

TOTAL 162 159 32 25 26 24 16 28 7 80% 
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La proba Ed) au participat la simularea examenului de Bacalaureat 94,9% din elevii înscriși. Procentul de 

promovare al examenului de evaluare la proba Ed) la nivelul unității de învățământ a fost de 95%, astfel: 

 

Ed) - PROBA LA ALEGERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASA 

Nr.elevi 

înscrişi 

Nr.elevi 

prezenţi 

nr.note 

1-4.99 

nr.note 

5-5.99 

nr.note 

6-6.99 

nr.note 

7-7.99 

nr.note 

8-8.99 

nr.note 

9-9.99 

nr.note 

10 

procent de 

promovare 

12A 27 26 1 2 1 6 5 11 0 96% 

12B 26 26 0 0 3 7 8 8 0 100% 

12C 28 24 1 1 2 2 10 5 3 96% 

12D 28 28 0 5 2 6 6 7 2 100% 

12E 27 27 5 1 0 2 5 12 2 81% 

12F 26 26 1 3 0 2 6 9 5 96% 

TOTAL 162 157 8 12 8 25 40 52 12 95% 
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V. PLAN DE ACȚIUNE  

 analiza în discuţii individuale a rezultatelor şi identificarea greşelilor făcute în lucrări; 

 diagnosticarea problemelor cu care se confruntă elevii şi remedierea lor prin recapitularea acelor noţiuni 

unde s-au semnalat lacune; 

 utilizarea metodelor interactive, a strategiilor de diferenţiere în procesul de predare- învăţare-evaluare;  

 organizarea de consultații (întocmirea graficelor pe clase, afișarea acestora în sălile de clasă, monitorizarea 

participării elevilor la aceste activități) la disciplinele de examen în vederea unei mai bune însușiri a materiei 

de către elevi; 

 monitorizarea pregătirii suplimentare a elevilor prin teste periodice la materiile de examen pe modelul 

subiectelor de examen; 

 menținerea unei relaţii de parteneriat în educaţie cadru didactic-elev-părinţi, ţinând cont de particularităţile 

de vârstă ale elevilor, de stilul, ritmul de învăţare al acestora, de temperament, problemele create de mediul 

familial, în scopul schimbării atitudinii faţă de şcoală, faţă de procesul instructiv-educativ; 

 ședinţe cu părinţii cu scopul prezentării rezultatelor și menţinerea legăturii permanente cu familiile elevilor 

sau tutorilor legali ai acestora. Înştiinţarea în scris a părinţilor plecaţi în străinătate; 

 organizarea unor activităţi de consiliere a elevilor pentru examenul de Bacalaureat (consiliere individuală 

şi de grup). 

 

Director, 

Prof. Silvia Mareș 
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