
Colegiul Economic „Virgil Madgearu”                                                                                         Tel/Fax: 021 211 72 56 
Bd. Dacia, Nr. 34, Sector 1, BUCUREŞTI                                                                                                 www.madgearu.ro 

cemadgearu@ yahoo.com 
 
 

 

RAPORT  

SIMULARE BACALAUREAT  

PROBE MATEMATICA ŞI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

 Comisia de organizare şi desfăşurare a examenului de simulare a Colegiului Economic „Virgil 
Madgearu”  formată din 

- Preşedinte              – prof. Roxana Carmen Ionescu 
- Vicepreşedinte      – prof. Dana Iliescu 
- Membrii:                - prof. Nicoleta Condrache 

                                            - prof. Mihaela Săndulescu 

       -      Secretar                – Mihai Gabriel Ion 

conform Deciziei Colegiului Economic „Virgil Madgearu” nr. 3/15.01.2013 a  parcurs toate etapele în 
baza procedurii ISMB 456/16.01.2013. 

Examen – limba română: 30 ianuarie 2013 

               – 263 elevi prezenţi 

               – 3 elevi absenţi  

 % prezenţă – 98,87% 

Examen – matematica: 01 februarie 2013 

               – 263 elevi prezenţi 

               – 3 elevi absenţi  

 % prezenţă – 98,87% 

Nu au fost înregistrate evenimente deosebite. 

Evaluarea s-a realizat de către profesorii de la Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”. 

Rezultatele simulării 

Limba şi literatura română  

Promovabilitate 94,68 % 

Promovabilitate pe liceu – 84,36% 



Media la limba şi literatura română – 7,12 

Media generală pe liceu – 7,22 

Nr. elevilor cu note peste 9,00 – 17 elevi 

Nr. elevilor cu note sub 5,00 – 14 elevi 

Matematică 

Promovabilitate 87,45% 

Promovabilitate pe liceu – 84,36% 

Media la matematică – 7,31 

Media generală pe liceu – 7,22 

Nr. elevilor cu note peste 9,00 – 58 elevi 

Nr. elevilor cu note sub 5,00 – 33 elevi 

Menţionăm că există 3 elevi cu nota 10. 

 

S-a elaborat plan remedial la nivelul celor 2 catedre: 

 

Limba şi literatura română 

Plan remedial 
în  vederea creşterii calităţii actului educaţional şi 

îmbunătăţirea (ameliorarea) rezultatelor la 
examenul de bacalaureat 2013 

 
Nr. 
crt. 

Obiective Măsuri şi acţiuni Responsabili Termen 

1 Analiza rezultatelor obţinute 
de elevi la simularea 

bacalaureatului din 2 februarie 
2013  

- - membrii 
comisiei 
metodice 

11-15 februarie 
2013  

2 Pregătirea suplimentară şi 
diferenţiată a elevilor cu 
performanţă scăzută la 

simulare 

- teme suplimentare, sarcini de 
lucru diferenţiate pentru 
acasă 

- urmărirea frecvenţei elevilor 
cu probleme la pregătirea 
suplimentară 

Prof. Şchiaua 
Mariana 

 
Prof. Rădescu 

Maria 

februarie – iunie 
2013 

3 Formarea competenţelor de 
analiză a textului literar la 

prima vedere şi a gândirii de 
tip augumentativ 

- repartizarea unor texte 
suplimentare elevilor cu 
dificultăţi 

- analiza in clasă sau 
individual a greşelilor 

- teste de autoevaluare 

Prof. Şchiaua 
Mariana 

 
Prof. Rădescu 

Maria 

februarie – iunie 
2013 

4 Stimularea creativităţii şi a 
spiritului critic, formarea 

- bibliografie suplimentară 
- dezbaterea 

Prof. Şchiaua 
Mariana 

februarie – iunie 
2013 



competenţelor de exprimare 
corectă, scris/oral 

- utilizarea dialogului frontal 
/individual la clasă 

- discutarea temelor 
suplimentare 

 
Prof. Rădescu 

Maria 

5 Stimularea şi motivarea 
elevilor pentru formarea 
competenţelor de  studiu 
individual şi autoevaluare 

- fişe de lucru 
- portofoliul 
- teste de autoevaluare 

Prof. Şchiaua 
Mariana 

 
Prof. Rădescu 

Maria 

februarie – iunie 
2013 

 

 

 

Matematică 

 

 

PLAN DE MASURI REMEDIALE 
Clasa a XII-a 

Nr 
crt 

Tip activitate 
Nivel de 

organizare 
Perioada de 
desfasurare 

Responsabil 
monitorizare 

Resursa umana 
pentru 

implementare 

Rezultate 
asteptate 

Responsabil 
rapoarte 
periodice 

1 
Monitorizarea 
absenteismului 

Catedra Permanent Prof. T. Manole 
Profesorul clasei, 

informatician 
Micsorarea 

absenteismului 
Director 
adjunct 

2 
Avertizarea parintilor 
elevilor slab pregatiti 

Clasa 

Lunar, 
sedinte cu 
parintii in 

urma simulari

Profesorul si 
dirigintele clasei 

Profesorul clasei, 
parinti 

Ameliorarea 
lacunelor elevilor 

foarte slabi 

Director 
adjunct 

3 

Monitorizarea 
activitatii comitetelor 

de intrajutorare,a 
lucrului in echipe in 

clasa 

Clasa Lunar 
Profesorul si 
elevii clasei 

Profesorul clasei, 
elevi 

Imbunatatirea 
nivelului de 

pregatire 

Director 
adjunct 

4 

Aplicarea unor teste 
periodice in vederea 
verificarii formulelor 

(a cunostintelor de 
baza) 

Clasa Lunar Profesorul clasei
Profesorul clasei, 

parinti 

Cunoasterea si 
aplicarea corecta 

a formulelor 

Director 
adjunct 

5 

Informarea periodica 
a parintilor in legatura 
cu rezultatele obtinute 

de elevi 

Clasa Permanent 
Profesorul clasei 
prin intermediul 

catalogului virtual

Profesorul clasei, 
parinti 

Responsabilizarea 
elevilor cu 

ajutorul parintilor

Director 
adjunct 

6 
Analizarea 
rezultatelor 

simularilor cu fiecare 
Clasa 

Februarie, 
Aprilie 

Profesorul clasei, 
elevii 

Profesorul clasei, 
elevi, parinti 

Completarea 
lacunelor, 

dezvoltarea 

Director 
adjunct 



Nr 
crt 

Tip activitate 
Nivel de 

organizare 
Perioada de 
desfasurare 

Responsabil 
monitorizare 

Resursa umana 
pentru 

implementare 

Rezultate 
asteptate 

Responsabil 
rapoarte 
periodice 

elev in parte abilitatilor de 
redactare 

 
 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Procedurii 456/16.01.2013, la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” s-au 
realizat următoarele etape: 

1. 11.02.2013            Consiliul Profesoral – Prezentare raport simulare şi plan remedial. 

2. 12.02.2013            Consiliul de Administraţie – Prezentare raport şi plan remedial 

3.    Planificarea şedinţelor cu elevii – 13.02.2013 

4.    Planificarea şedinţelor cu părinţii până în data de 22.02.2013 

5. 13.02.2013             Şedinţe de catedră. 

 


