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RAPORT 
cu privire la  activitatea desfăşurată de comisia din Centrul de Examen de la  

Examenul de evaluarea națională pentru elevii claselor a VIII-A în anul şcolar 2017-2018 
CENTRUL  DE EXAMEN 

Scoala Gimnaziala ,,Ion Creanga” Suceava 
 

 Comisia din Centrul de Examen de la Scoala Gimnaziala ,,Ion Creanga” Suceava 

a fost stabilită în conformitate cu Legea 1/2011, în baza O.M.E.N. nr. 4793/ 31.08.2017, 
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în 
anul şcolar 2017-2018 și a Metodologiei de organizare si desfășurare a evaluării naționale 
pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2017-2018, precum, şi în baza deciziei nr. 
1667din 09.06.2018 a Inspectoratului Şcolar Județean Suceava. 

1.  Comisia din Centrul de Examen de la Scoala Gimnaziala ,,Ion Creanga” Suceava 
 
Prin decizia ISJ Suceava nr. 1667 din 09.06.2018 a fost numită comisia din Centrul de 

Examen de la Scoala Gimnaziala ,,Ion Creanga” Suceava , comisie constituită din:  

 preşedinte: prof. Martiniuc Elena-Luminita 

 membri:  prof. Jijie Alexandrina Gabriela Mihaela  
   prof. Rotaru Cristina 

   prof.  Florea Adriana 
                        prof. Butnaru Nicoleta Daniela 

   persoana de contact informatician Popescu-Ieremie Lucretia 
și un număr de 17  asistenți. 

Este de menționat că numărul persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea 
examenului la centrul de examen a fost corect estimat de către comisia județeană, fiind corelat cu 
activitățile necesare desfășurării în bune condiții a tuturor activităților. 
 

2. Dotarea centrului de examen cu aparatura / materialele necesare desfășurării 
probelor de examen  

Centrul de examen a fost dotat cu aparatura si materiale necesare desfasurarii probelor de 
examen: camere audio-video pentru monitorizarea audio-video, tipizate, ciorne, etc. 
 
3. Organizarea activităților din centrul de examen, conform legislației în vigoare  

 Comisia din centrul de examen si-a indeplinit atributiile pe tot parcursul examenului 
de evaluare nationala si de preluare a contestatiilor 

 Nu au existat probleme in centrul de examen 

 A existat inregistrare audio video completa fara intreruperi 
 

 
4. Aprobarea Comisiei Judeţene pentru cazurile speciale  
Nu au existat cazuri speciale 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eco.creangă.go.ro/


5. Statistici (număr de teze pe discipline, rezultate pe tranșe de medii); 
 
 
 
 

Unitatea 
scolara 

Numar 
de teze 

Rezultate pe transe de note/medii 

Scoala 
Gimnaziala 
,,Ion 
Creanga” 
Suceava 

Sub 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

Limba si 
literatura 
romana 

114 4 7 5 17 23 50 8 

Matematica 114 22 17 20 19 19 16 1 

Promovabilitate:           88,59 
Media limba romana:   8,41 (OPT 41%) 
Media matematica:       6,72 (SASE 72%)    
Media generala:            7,56(SAPTE 56%)    

 
 

 
6. Alte obsevații 
Nu este cazul 
7. Recomandări pentru Comisia Județeană / Comisia Națională de evaluare națională 

Nu este cazul 
 

 
PREŞEDINTELE COMISIEI DIN CENTRUL DE EXAMEN 

Școala Gimnazială ,,Ion Creanga” Suceava 
prof. Martiniuc Elena-Luminita 


