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PROCEDURA  

Privind  organizarea si desfașurarea Simulării Evaluării pentru elevii clasei a Vlll-

a și a simulării probelor scrise ale Examenului de Bacalaureat, in anul școlar 

2019-2020 
 

Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii  

 

N

r 

cr

t 

Ediţia/ revizia în 

cadrul ediţiei 

Componența 

revizuită 

Modalitatea reviziei Data la care se 

aplică prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

1 1/0 - integral - elaborare initiala  

 

     

     

 

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii  

Data Elaborat Verificat Aprobat 

 

Funcţia/Nu

me 

Semnă

tura 

Funcţia/ 

Nume 

Semnăt

ura 

Funcţia/ 

Nume 

Semnăt

ura 

Responsabil 

Comisie 

Prof. Simeanu 

Camelia 

 PC 

Prof. Dr. 

Petrescu 

Nicolae-

Daniel 

 Director 

Prof. Dr. 

Stăiculescu 

Angel -

Cristian 

 

Exemplar nr.: 
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 I. DISPOZIȚII  GENERALE 

 
Art. 1 -(1) In baza prevederilor OMEN nr. 3185/18.02.2019, prezenta 

procedura reglementează organizarea și deșfășurarea Simulării evaluării  

pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale Examenului 

de Bacalaureat in anul școlar 2019-2020, numite in continuare simulări. 

(2) Simularea se organizează  pentru clasele a VIII-a , respectiv a Xll-a 

 

ll. COORDONAREA ORGANIZARII SI DESFĂȘURĂRII 

SIMULĂRILOR NAȚIONALE  
 

 Art. 2 - (1) Comisia de organizare a evaluării e pentru elevii clasei a_ 

Vlll-a și comisia de bacalaureat îsi exercita atributiile in conformitate cu 

prevederile Metodologiei dc organizare și desfasurare a evaluării pentru 

elevii clasei a VIII-a, valabila si pentru anul școlar 2019-2020, conform 

prevederilor Ordinului MEN nr. 4813/2018, respectiv cu prevederile 

Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat 

valabila pentru anul scolar 2019-2020, conform prevederilor Ordinului 

MEN nr. 4830/2018 astfel: 

a) raspund de organizarea și de desfașurarea simulărilor in conditiile 

stabilite prin metodologii; 

b) elaborează subiecte și bareme pentru simulările din unitate; 

c) asigură confidentialitatea subiectelor din momentul elaborării și până 

in momentul incheierii probei. 

Art. 3 - Comisia de organizare a simulării din unitatea de invatamant se 

compune din: 

a) presedinte: directorul unitatii de învatamant in care se desfasoara 

simularea in anul scolar 2019-2020; 

b) vicepreședinte: un director adjunct sau un profesor din unitatea de 

invatamant, avand gradul didactic I sau II; 

c) secretar: un cadru didactic din unitatea de invatamant cu abilitati in 

operarea pe calculator/informatician; 

d) membri: 5 cadre didactice, din unitatea de invatamant, de regula având 

gradul didactic I  sau II, cu abilitati in operarea pe calculator; 
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e) asistenti: câte 2 cadre didactice pentru fiecare sala in care se desfasoara 

simularea, cadre didactice care sunt incadrate in unitatea de invatamant 

in care se desfasoara simulările in anul școlar 2019-2020 și au alta 

specialitate decât cea la care se susține proba; 

f) profesori evaluator si elaboratori de subiecte: cadre didactice de 

specialitate, de regula din unitatea de invatamant in care se desfasoara 

simulările nationale, cu atributii in evaluarea lucrărilor scrise si 

elaborarea de subiecte. 

Art. 4 - Atributiile comisiei simulării din unitatea de invatamant, stabilite 

in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfașurare 

a evaluării naționale pentru elevii clasei aVIII-a (Anexa nr. 2 la  ordinul 

MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire  la organizarea şi desfăşurarea 

Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-

2011 valabila pentru anul școlar 2019-2020), respectiv prevederile 

Metodologiei de organizare și desfăsurare a examenului de bacalaureat 

national (Anexa 2 la ordinul MECTS  nr.   4799/31.08.2010, privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011 valabil si 

pentru anul 2019-2020), sunt: 

a) răpunde de organizarea și desfașurarea simulărilor in unitatea de 

învatamant; 

b) asigura condițiile  tehnice necesare procesului elaborare/multiplicare 

a subiectelor; 

c) asigura nunărul optim de săli in care se sustin probele și le pregatesc 

pentru simulări; la simularea evaluării elevii clasei a Vlll-a elevii vor fi 

asezati cate unul in bancă in ordine alfabetica, ordonata la nivelul unitatii 

de invatamant; la simutarea probelor scrise ale examenului de 

bacalaureat națonal elevii care sustin proba scrisă la aceeasi disciplina si 

provin din clase apartinand aceluiasi nivel de invatamant (clasa a XII-a) 

vor fi asezati cate unul in bancă in ordine alfabetica, ordonata la nivelul 

unitatii de invatamant; 

d) asigura existența, in numar suficient, a copiatoarelor pentru 

multiplicarea subiectelor; 

e) realizează sub semnatura, instruirea asistentilor cu privire la 

desfasurarea simulărilor; 
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f) asigură confidentialitatea subiectelor din momentul elaborării si pana 

in momentul incheierii probei; 

g) multiplica subiectele intr-un nunăr  egal cu numărul elevilor si asigură 

distribuirea subiectelor, in plicuri sigilate, la fiecare clasă, in număr  egal 

cu numărul elevilor din sala de clasa respectiva; 

h) aplica ștampila unitatii de invatamant peste plicul inchis si lipit al 

lucrării, fara a semna lucrarea, inainte de iesirea primului elev din sala in 

care se sustine proba; 

i) ia măsuri pentru ca in spatiile in care se desfasoara simulările să  aiba 

acces doar persoanele implicate in simulări ; 

j) primeste de la asistenți, cu proces-verbal, lucrările de evaluat; 

k) răpunde de asigurarea securității si a integritatii lucrărilor scrise, pe 

perioada in care ele se desfăsoară; 

l) pregateste lucrăile de evaluat prin amestecare, numerotare si distribuire 

in număr egal profesorilor evaluatori din unitatea de invatamant in care 

se organizea  simulările; 

m) asigura desfașurarea activitatii de evaluare a lucrărilor scrise si 

elaborarea subiectelor  cu profesori evaluatori, din unitatea de 

invatamant, 

III. ORGANIZAREA S| DESFASURAREA PROBELOR 

SCRISE 

Art. 5 - (1) Prezentarea profesorilor care elaborează subiecte, împreună 

cu membrii comisiei de organizare se face cu o zi inainte de fiecare probă 

împreună cu membrii comisiei de organizare. După elaborarea 

subiectelor acestea vor fi păstrate în fișet metalic securizat până la 

inceperea probelor.  

Prezentarea secretarului si membrilor comisiei de organizare se 

prezintă la unitatea de invatamant in zilele de desfasurare a simularilor 

se face in intervalul orar 700 – 730. Asistentii se prezinta la unitatea de 

invatamant la ora 0800, iar profesorii evaluatori la ora 1400. Probele la 

simulări incep la ora 900, moment in care, in fiecare sala, se deschid 

plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat. Accesul elevilor in săli 

este permis pana la ora 830. 
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(2) Timpul destinat elaborări unei lucrări scrise pentru simularea 

evaluării pentru elevii clasei a Vlll-a este de doua ore, incepând din 

momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecărui candidat. 

(3) Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru simularea 

Examenului de Bacalaureat este de trei ore, incepând din momentul in 

care s-a incheiat distribulrea subiectelor fiecarui candidat. 

(4) In situatia in care nu pot fi respectate prevederile art. 3 alin. (2) din 

Procedura operationala nr. 25744/02.02.2018 privind activitatea de 

supraveghere audio-video, persoana responsabila cu derularea si 

monitorizarea procesului de supraveghere audio-video va fi desemnată 

dintre membrii comisiei de organizare a simulării din unitatea de 

invatamant, de catre presedintele acestei comisii. 

Art. 6 – (1)Desfasurarea simulări pentru elevii clasei a VIll-a se face in 

conformitate cu prevederile art. 17 din Metodologia de organizare si 

desfasurare a evaluării nationale pentru elevii clasei a Vlll-a, valabila 

pentru anul scolar 2019-2020. 

(2) Desfăsurarea probelor scrise pentru simularea examenului de 

bacalaureat  se face in conformitate cu prevederile art. 54-61 din 

Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 

national, valabila pentru anul 2019-2020. 

 (3) La simulări, ștampila-tip este ștampita unitatii de invatamant. 

IV. EVALUAREA PROBELOR SCRISE 

Art. 7 - (1) Evaluarea lucrărilor scrise se realizeaza astfel: fiecare lucrare 

este evaluață de doi profesori evaluator; 

 (2) Nota fiecarei lucrari de la simulare pentru elevii clasei a Vlll-a se 

stabileste in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (I) si (2) din OMEN 

nr. 4813/2018 privind organizarea si desfasurarea Evaluării Nationale 

pentru absolventii clasei a VIII-a in and scolar 2019-2020, 

(3) Nota fiecarei lucrări de la simularea probelor scrise ale examenului 

de Bacalaureat se stabileste in conformitate cu prevederile  art. 11 alin. 

(1) Si (2) din OMEN nr. 4830/2018 privind organizarea si desfasurarea 

Examenului de Bacalaureat. 
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Art.8 Rezultatele obtinute la simulari nu se contestă. 

V. DISPOZIȚII  FINALE 

Art. 9 – Pentru simulări se pot utiliza tipizate tipărite pentru anul școlar 

in curs sau pentru anii școlari precedenti. 

Art. 10 - Pentru elevii cu deficiente/cerinte educative speciale care 

participa la simulări ,din anul școlar 2019-2020 se aplica prevederile art. 

31 și art. 32 din Metodologia de organizare si desfasurare a evaluării 

nationale pentru elevii clasei a VIII-a, valabilă și pentru anul școlar 

2018·2019, respectiv prevederile art. 91 alin. (I) lit. c), alin. (2) si (3) din 

Metodologia de organizare și desfașurare a examenului de bacalaureat 

national, valabila pentru anul 2019-2020 precum si prevederile 

Prcredurii nr.26651/14.02.2019. 

Art. 11 (1) In cazuri bine justificate, avand in vedere ca subiectele nu au 

itemi identici, comisia de organizare a simulării poate decide asezarea in 

aceeasi  bancă , pe locuri alăturate , a elevilor provenind de la clase de 

nivel diferit, un elev de clasa a VIII-a cu unul de clasa a XII-a. 

 (2) Rezultatele obtinute de elevi la simulări sunt analizate la nivelul 

fiecărei clase, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul 

clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral, in 

vederea adoptării măsurilor adecvate pentru imbunatatirea 

performantelor scolare. 

(3) La solicitarea scrisa a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele 

obtinute la simulările naționale pot fi trecute in catalog. 

Art. 12 -  Unitatea de invatamant analizează rezultatele la simulări  

pentru elevii pe care ii școlarizeaza si elaborează un raport.  Raportul 

include un plan de acțiune care cuprinde măsurile de remediere acolo 

unde acest fapt se impune. 

 

Art. 13 - Unitatea de invatamant ia toate masurile necesare pentru ca 

activitatea didactica a claselor neimplicate in simulări sa se desfașoare in 

mod corespunzător. 

Art. 14 - Calendarul desfășurării  simulărilor este: 

(1) 21 ianuarie 2020– proba de Limba si Literatura Română ( cls. a 

XII-a si a VIII-a ) 
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(2) 22 ianuarie 2020 – proba de profil (cls. a XII-a 

Matematică/Istorie ) si Matematică pentru cls a VIII-a 

(3) 31 ianuarie 2020 afisare rezultate  

 

Art. 14 – Programa evaluării pentru clasa a VIII-a si a XII-a , 

pentru cele două probe scrise, este   programa parcursă in clasele V-VII 

si cls. a VIII-a sem I (tematica pentru Evaluarea Națională), respectiv 

clasele IX-XI si clasa a XII-a sem I (tematica pentru Bacalaureat). 

 


