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RAPORTUL COMISIEI DE EXAMEN 

Privind organizarea și desfăşurarea SIMULĂRII 

Evaluării Naționale - 2021 

 

Preşedintele Comisiei de Organizare a simularii Evaluării Naționale – 2021, prof. Pechianu 

Florin Gigi, informează Comisia Județeană de Organizare a Evaluării Naționale: 

 Toate activitățile din cadrul comisiei s-au desfășurat în conformitate cu precizările primite de la 

Ministerul Educației și Cercetării, precum și a ordinelor de ministru în vigoare; 

 Comisia din Centrul de Examen a fost numită în baza deciziei nr.10/18.03.2021, emise de 

directorul unității școlare; 

 Numărul de elevi participanți la simularea examenului de Evaluare Națională: 

Nr. 
Crt. 

Număr 
elevi 

înscriși 

Prezenți Absenți 
Elevi cu situații speciale cu 
aprobarea CJRAE/CJOEN 

Limba și 
literatura 
română 

Matematică 
Limba și 
literatura 
română 

Matematică 
(Se va trece numele 

elevului și nr. aprobării) 

1. 14 14 14 - - - 
 

A. Organizarea simulării: 

 Au existat suficiente camere audio-video  

 S-a asigurat necesarul de consumabile (hârtie pentru copiator, etichete, 

capsatoare, capse etc.) 

 Au fost respectate normele de igienă (dezinfectanți, măști, aerisirea spațiilor, 

respectarea distanței maxime între elevi prevăzută de contextul epidemiologic 

etc.) 

 Aplicația SIIIR a funcționat corespunzător 

B. Desfășurarea simulării: 

 Numărul membrilor în comisia din centrul de examen- 9 membri 

 Intervalul de timp necesar descărcării și multiplicării tipizatelor cu subiecte a 

fost de 20 min. 



 Nu au existat deficiențe referitoare la numerotarea paginilor, zetarea spațiilor 

libere, prelungirea timpului de redactare a lucrărilor scrise, corectarea greșelilor 

în colțul secretizat etc. 

C. Corectarea lucrărilor scrise: 

 Intervalul de timp necesar evaluării lucrărilor scrise- 2 zile 

D. Alte probleme de semnalat Comisiei Județene de Organizare a Evaluării Naționale.  

E. Analizarea rezultatelor la simularea Evaluării Naționale pe disciplină de examen. 

La Şcoala Gimnazială Nr. 1 Nămoloasa, judeţul Galaţi au fost înscrişi în anul şcolar 2020-
2021, la clasa a VIII-a - 14 elevi.  

Simularea Evaluării Naţionale s-a organizat şi desfăşurat în conformitate cu prevederile 
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a cuprinsă 
în Anexa 2 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 4801/2010 și OMEC 
nr.3449/05.03.2021 privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii 
clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021.  

La ambele probe, toți elevii au participat la examenul de simulare a Evaluării Naţionale, 
sesiunea martie-2021.  

Centrul de examen a fost Şcoala Gimnazială Nr.1 Nămoloasa. Comisia cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale a fost constituită conform OMEC 
nr.3449/05.03.2021 și procedurii nr.26335/08.03.2021 privind organizarea și desfășurarea simulării 
evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a. 

 
1. ANALIZA REZULTATELOR OBȚINUTE LA LIMBA ROMÂNĂ 

 
Pe data de 29.03.2021, s-a sustinut simularea – proba scrisă, la limba și literatura română. 

Această simulare a avut loc în sala de clasă, toți cei 14 elevi fiind prezenți. 
Media clasei- 5,97 
Promovabilitatea la limba și literatura română a fost de 78,57%. 

            Tranșele de note obținute de către elevii clasei a VIII-a la limba și literatura română au fost 
următoarele: 
 

NOTA 1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-.4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 
 NR. ELEVI … 1 … 2 4 4 2 1 … … 
PROCENTAJ … 7,15% … 14,30% 28,60% 28.60% 14,30% 7,15% … … 

 
Nota obținută        <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99        9-10 

Număr elevi 3 4    4     2     1 - 

Calificativ Nesatisfacător Satisfacător Bine Foarte bine 

Procente 21,4% 57,2% 21,4% - 

     



 
 

2. ANALIZA REZULTATELOR OBȚINUTE LA MATEMATICĂ 

 
Pe data de 30.03.2021, s-a susținut simularea – proba scrisă, la matematică .  
Această simulare a avut loc în sala de clasă, toți cei 14 elevi fiind prezenți. 
Media clasei- 4,87.  
Promovabilitatea a fost de 50%. 

            Tranșele de note obținute de către elevii clasei a VIII-a la matematică au fost următoarele: 
  

NOTA 1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 
 NR. ELEVI … 1 1 5 5 2 … … … … 
PROCENTAJ … 7,15% 7,15% 35,7% 35,7% 14,30% … … … … 

 
Nota obținută        <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99        9-10 

Număr elevi 7 5 2     -     - - 

Calificativ Nesatisfacător Satisfacător Bine Foarte bine 

Procente 50% 50% - - 

 

 
 



 

F. Realizarea Planului de măsuri remediale pentru îmbunătățirea rezultatelor la Evaluarea 

Națională 

 

Obiective Măsuri Termen Responsabilități Indicatori de 

evaluare 

Analiza şi 

diagnoza 

rezultatelor 

obținute la 

simularea 

examenului 

de evaluare 

naţională 

Analiza rezultatelor obţinute 

de elevii clasei a VIII-a la 

simularea evaluării naţionale 

din martie 2021 

aprilie 

2021 

Director Raport de analiză pe 

clasă/disciplină/școală 

Participarea la şedinţele cu 

părinţii, organizate de către 

dirigintele clasei, pentru 

comunicarea rezultatelor la 

simularea probei de limba 

română și matematică 

aprilie 
2021 

Dirigintele clasei 

Profesorii de 

limba română și 

matematică 

Procesul verbal al 

şedinţei cu părinţii 

clasei a VIII-a  

Conştientizarea 

părinţilor asupra 

stadiului de pregătire 

a elevilor pentru 

susţinerea şi 

promovarea 

examenului de 

evaluare națională 

Întocmirea planurilor de 

măsuri la nivelul clasei și 

disciplinelor, în urma 

dezbaterilor, pe baza 

raportului de analiză 

aprilie 

2021 

Director 
Planul de măsuri 
elaborat la nivelul 
școlii 

Rezultatele testelor 

Consultarea cadrelor 

didactice şi respectarea 

graficului activităţilor de 

pregătire suplimentară a 

elevilor pentru susţinerea 

Evaluării Naţionale. 

aprilie-
iunie 

2021 

Profesorii de 

specialitate 
Panoul dedicat 
elevilor clasei a VIII-
a 

Graficul de pregătire 

suplimentară a 

elevilor 

Activităţi de conştientizare a permanent Diriginţe Temele lectoratelor 



părinţilor, atragerea 

sprijinului acestora în 

motivarea elevilor pentru 

realizarea progresului şcolar 

Profesori de 

specialitate 

cu părinţii vor viza 

întărirea 

parteneriatului şcoala 

– familie. 

Popularizarea, în rândul 

elevilor şi al părinţilor a 

planului de măsuri şi a 

programului activităţilor de 

pregătire suplimentară 

aprilie 

2021 

Diriginţe 

Profesori de 

specialitate 

Diseminarea în cadrul 

consultaţiilor cu 

părinţii –procese 

verbale 

Panoul dedicat 

elevilor clasei a VIII-

a 

Monitorizarea 

recapitulării 

materiei de 

către fiecare 

elev în ritm 

propriu, 

diferenţiat, pe 

niveluri de 

învăţământ şi 

pe unități de 

învățare 

Monitorizare permanentă, 

din partea dirigintelui clasei, 

a prezenţei elevilor la 

activităţile de pregătirea 

suplimentară şi informarea 

periodică a familiilor 

permanent Diriginte 

Profesori de 

specialitate 

Evidenţa frecvenţei 

elevilor la programul 

de pregătire 

suplimentară 

Monitorizare permanentă, 

din partea conducerii şcolii, 

a calităţii procesului didactic 

(parcurgerea ritmică şi 

integrală a programelor 

şcolare, adaptarea la nevoile 

identificate). 

permanent Director 

 

Fişe de observaţie –

asistenţă la ore 

Chestionare 

elevi/părinţi 

Monitorizarea parcursului 
individual al elevilor 
(progres/regres/stagnare). 
 

permanent Profesori de 

specialitate 

Fișe de observație-

asisitență la ore 

Formarea la 

elevi a 

deprinderilor 

de a rezolva 

subiecte tip 

Organizarea de simulări, la 

nivel de școală, pentru 

fiecare probă a evaluării 

naţionale conform graficului 

stabilit 

mai-iunie 

2021 

Director Teste de evaluare 



Evaluarea 

Națională 

Postarea  la panoul clasei a 

VIII-a a modelelor de teste 

şi a testelor elaborate de 

profesori pentru evaluarea 

naţională în vederea 

înlesnirii accesului la 

informaţii. 

permanent Profesori de 

specialitate 

 

Modele de teste 

elaborate- portofoliul 

profesorului de 

specialitate 

Rezolvarea de modele de 

subiecte tip examen de 

evaluare naţională, propuse 

în anii trecuţi 

permanent Profesorii de 

specialitate 

Modele de teste 

elaborate- portofoliul 

profesorului de 

specialitate 

 

 

 Conducerea unității școlare va avea în vedere activități de remediere și 

monitorizarea acestora. 

 

Preşedintele Comisiei de Examen din unitatea școlară 

Școala Gimnazială Nr.1 Nămoloasa 

Prof. Pechianu Florin Gigi 


