
Evaluare națională 2020 
 

Centrul de examen : Școala Gimnazială Viișoara 
 

Nr. înreg.________ /________________ 

                         

RAPORT 

Privind organizarea și desfășurarea examenului de evaluare națională, 

sesiunea iunie 2020 

 

a) Organizarea examenului ( logistică, alte probleme). 

- Cele două săli de examen, sala pentru depozitarea bagajelor 

elevilor, sala unde s-au primit subiectele de examen, s-au descărcat 

și au fost multiplicate, sala unde au fost preluate lucrările  și 

coridoarele școlii au fost supravegheate audio—video; 

- Nu au existat probleme tehnice sau incidente de altă natură. 

- Preluarea, multiplicarea și distribuirea subiectelor s-a făcut 

conform metodologiei în vigoare; 

- Nu au existat probleme tehnice sau de altă natură; 

- Subiectele s-au multiplicat în număr egal cu elevii înscriși la 

examen și au fost distribuite acestora la ora 9, a fiecărei zile de 

examen. Nu au existat întârzieri. 

 

b) Desfăşurarea 

 Respectarea prevederilor metodologiei. 

- Elevii au fost supravegheați de către doi asistenți/sală trași la 

sorți, la fiecare probă; 

- Instructajul supraveghetorilor s-a făcut de către președintele 

comisiei din centru de examen conform metodologiei; 

- Elevilor li s-a citit regulamentul înaintea fiecărui probe și au 

semnat procesul verbal de luare la cunoștință; 

- Situații speciale: nu au existat. 

 Prezenţa profesorilor asistenți (nominalizarea celor care nu s-au 

prezentat şi a şcolilor de unde provin). 

- Toți profesorii asistenți, în număr de 6, s-au prezentat la timp 

în unitatea școlară și au contribuit la buna desfășurare a 

probelor din cadrul Evaluării Naționale. 

 Numărul de cazuri speciale (susţinerea examenului): 

- prelungirea cu 1 oră: 0 

- izolare: 0 

- spital: 0 

- domiciliu: 0 

 Statistică generală: 

- înscrişi: 22 

- prezentaţi: 21 



- promovaţi: 21 

- eliminaţi:0 

 Alte aspecte. 

La Evaluarea Națională au fost înscriși 22 de elevi din clasele a VIII-

a,  dintr-un total de 24. Din cei 22 de elevi, 21 au fost prezenți la 

probele scrise iar un elev a fost absent. Restul de 2 elevi se află în 

situația de corigență. 

Promovabilitatea/centru de examen a fost de 95.23 %, defalcată 

astfel: 

- Limba română- 85.71 % 

- Limba maghiară- 100% 

- Matematică- 90,47% 

 

Media notelor/centru de examen este de 7.41,  defalcată astfel : 

a. Limba română: 7.63 

b. Limba maghiară: 8.01 

c. Matematică : 6.59 
Disciplina  Intervale de notare 

1,00- 

4,99 

5,00- 

5,99 

6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-10 

Limba şi 

literatura 

română 

Nr. lucrări 3 0 2 5 4 7 

% 14.28 0 9.52 23.80 19.04 33.33 

Matematică Nr. lucrări 2 4 8 4 2 1 

% 9.52 19.04 30.09 19.04 9.52 4.76 

Limba şi 

literatura 

maternă 

Nr. lucrări 0 0 0 4 3 1 

% 0 0 0 19.04 14.28 4.76 

 

c) Sugestii şi propuneri 

 

Adunarea lucrărilor în centre zonale. 

 
 

 

PREŞEDINTE CE 


