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HOTĂRÂREA NR.  45  / 03. 04. 2018 

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din data de 

3 aprilie 2018 

În conformitate cu LEGEA 1/2011 a Educaţiei Naţionale modificată prin OUG nr. 49/2014 

În temeiul Ordinului MEN Nr. 3160 / 2017 din 1 februarie 2017 – pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul MEN nr. 4619/2014 

Ordinul MENCS Nr. 5079/2016 – privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

OMEN 3027/2018 pentru modificarea şi completarea Anexei-Regulament-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar la OMENCŞ nr. 5079/2016 privind 

aprobarea Regulementului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 

ORDIN nr. 3109/29.01.2018 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii 

clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul 

școlar 2017-2018 

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale 3.382/24.02.2017 privind structura anului şcolar  

   2017 – 2018     

   Nota ISJ Mureş Nr. 194 / 30 martie 2018                                                                                                                                              

   PV al şedinţei C.A. din data de 3 aprilie 2018 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă Raportul asupra desfăşurării Simulării Examenului Naţional de Bacalaureat 

2018, la nivelul Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara. Raportul face referiri la: 

a) Componeţa Comisie de Simulare a Examenului Naţional de Bacalaureat 2018 - a 

fost stabilită conform deciziei ISJ Mureş Nr. 340 / 12.03.2018 

b) Simularea Examenului Naţional de Bacalaureat 2018 s-a desfăşurat în bune condiţii, 

în 6 săli de clasă supravegheate audio-video. Evaluarea lucrărilor a fost făcută în baza 

baremelor de evaluare la nivel naţional, iar afişarea rezultatelor s-a făcut conform 

graficului, la data de 30. 03. 2018, la avizierul unităţii de învăţământ. 

c) Obiectivele Simulării Examenului Naţional de Bacalaureat 2018: 

-Familiarizarea elevilor cu rigorile examenului; 

-Stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă de către elevii claselor a XI-a,  

a XII-a, a XIII-a (FR); 

-Optimizarea pregătirii în vederea obţinerii unor rezultate satisfăcătoare în sesiunea iunie-

iulie pentru elevii claselor a XII-a, a XIII-a (FR); 
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d) Statistici 

Date statistice pe discipline: 

 

Limba şi literatura română – clasa a XI-a – promovabilitate 33,78 % 

                                              clasa a XII-a – promovabilitate 62,16 % 

                                              clasa a XIII-a – promovabilitate 100 % 

 

Matematică                         - clasa a XI-a – promovabilitate 1,79 % 

                                              clasa a XII-a – promovabilitate 17,86 % 

                                              clasa a XIII-a – promovabilitate 100 % 

 

Biologie                              - clasa a XII-a – promovabilitate 0 % 

                                              clasa a XIII-a – promovabilitate 100 % 

 

Fizică                                 - clasa a XII-a – promovabilitate 14,29 % 

 

Geografie                           - clasa a XII-a – promovabilitate 100 % 

 

                                               

Date statistice pe discipline şi clase: 

            Limba şi literatura română 

CLASA PROMOVABILITATE 

XI A1 38,46 % 

XI B1 53,33 % 

XI C1 15,79 % 

XI A2 28,57 % 

XII A1 66,67 % 

XII B1 60 % 

XII C1 44 % 

XII A2 77,78 % 

XIII A 100 % 
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               Matematică 

CLASA PROMOVABILITATE 

XI A1 0 % 

XI B1 7,69 % 

XI C1 0 % 

XI A2 0 % 

XII A1 0 % 

XII B1 33,33 % 

XII C1 22,50 % 

XII A2 25 % 

XIII A 100 % 

 

            Geografie 

CLASA PROMOVABILITATE 

XII A1 100 % 

XII B1 100 % 

XII C1 0 % 

XII A2 0 % 

XIII A 0 % 

 

            Biologie 

CLASA PROMOVABILITATE 

XII A1 0 % 

XII B1 0 % 

XII C1 0 % 

XII A2 0 % 

XIII A 100 % 

  

           Fizică 

CLASA PROMOVABILITATE 

XII A2 14,29 % 
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e) Concluzii 

-Simularea s-a desfăşurat în condiţii optime din punct de vedere organizatoric şi logistic, 

fără a deregla procesul de învăţământ; 

-Rezultatele elevilor nu sunt mulţumitoare, principalele cauze fiind: 

-Demotivarea, teama pentru evaluarea nivelului de pregătire; 

-Dezinteresul scăzut al elevilor de clasa a XII-a care s-au înscris la prima sesiune de 

Bacalaureat şi s-au prezentat la Simulare; 

-Slaba pregătire din gimnaziu la matematică, a determinat un progres lent şi insuficient 

pentru promovarea Simularii Examenului Naţional de Bacalaureat; 

-Biologia este o disciplină care se studiază în clasele a IX-a şi a X-a, elevii nemaiavând 

contact cu această disciplină în ciclul superior al liceului; 

-Comparând datele statistice din 2017 cu cele din 2018 la clasele a XII-a, se constată un 

progres la toate cele 4 clase, iar la matematică, progresul se înregistrează la 3 din cele 4 

clase. 

f) Măsuri remediale 

-Analiza obiectivă a rezultatelor; 

-Conştientizarea şi motivarea elevilor; 

-Discuţii cu părinţii elevilor; 

-Prezentarea rezultatelor şi analizarea acestora de către profesorul diriginte la clasă şi în 

cadrul şedinţelor cu părinţii; 

-Monitorizarea frecvenţei la orele de curs; 

-Continuarea programelor de pregătire suplimentară inclusiv în luna iunie. 

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:  

 

-  Spre afişare 

Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul Liceului Tehnologic Nr. 1 Sighişoara 

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directorului unităţii de învăţământ, 

şi serviciul secretariat. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Director, Prof. Tittes – Gherman Mihaela 

 

 

 

 

Voturi : - pentru 12, - abţineri..... ,- împotrivă...                            Elaborat în 2 (două) exemplare                                                                                                                                                                              

Ex.1/2 


