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Nr. 

crt. 

Măsura Termen Responsabili Indicatori de realizare 

1.  Analiza rezultatelor examenului de bacalaureat 

2021 și elaborarea unui plan de măsuri 

Octombrie 

2021 

Director 

 

Planul de măsuri 

2.  Prelucrarea Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2022, a 

calendarului şi a listei disciplinelor la care se susţine 

examenul de bacalaureat – 2022 în şedinţele cu 

părinţii şi în orele de consiliere şi orientare. 

Octombrie - 

Noiembrie 

2021 

Diriginţii 

Directorii  

Procese verbale de la 

ședințele cu părinții 

3.  Afişarea unor extrase din Metodologie pe site-ul 

şcolii 

Octombrie - 

Noiembrie 

2021 

Directorii 

Resp. site 

Extrase afișate 

4.  Stabilirea orientativă a opţiunilor elevilor pentru 

examenul de bacalaureat. 

Octombrie - 

Noiembrie 

2021 

Diriginții 

Directorii 

Tabele cu opțiunile 

elevilor 

5.  Desfășurarea programului de pregătire suplimentară 

a elevilor pentru examenul de bacalaureat  

Subproiectul: Succesul e al tuturor! -Proiectul 

privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Octombrie 

2021- 

Iunie 2022 

 

Directorii  

Profesorii de 

specialitate 

Programul de pregătire  

6.  Elaborarea planurilor recapitulative în conformitate Octombrie Resp.subcomisii Planurile recapitulative 

PLAN DE MĂSURI 

ÎN VEDEREA PREGĂTIRII EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2022 
 



cu programele școlare pentru examenul de 

bacalaureat 

2021 Profesorii de 

specialitate 

7.  Organizarea activităților de monitorizare, control și 

consiliere în ceea ce privește parcurgerea 

programelor școlare la clasele terminale  

Noiembrie 

2021 

Februarie 

2022 

Aprilie 2022 

Directorii  

Resp.subcomisii 

 

Rapoarte de analiză cu 

privire la parcurgerea 

programelor școlare  

8.  Organizarea simulărilor la disciplinele de examen. Martie-

aprilie 2022  

Directorii  

Resp.subcomisii 

Profesorii de 

specialitate 

Rezultatele simulărilor  

9.  Prezentarea rezultatelor simulărilor şi discutarea 

acestora în CP, şedinţele cu părinţii  

Martie-

aprilie 2022 

 

Directorii 

Diriginţii  

Procese verbale 

10.  Monitorizarea frecvenței elevilor din clasele a XII-a  Anul școlar 

2021-2022 

Directorii 

Diriginţii 

Fișe de monitorizare 

11.  Informarea permanentă a părinților cu privire la 

rezultatele școlare ale elevilor – progresul școlar – 

și comportamentul acestora . 

Actualizarea in permanenta a site-ului colegiului in 

ceea ce privește examenul de bacalaureat. 

Anul școlar 

2021-2022 

 

 

 

Directorii 

Diriginţii 

Procese verbale de la 

ședințele cu părinții, 

înștiințări scrise 

 

Site-ul colegiului 

12.  Sporirea atractivității activităților de învățare, 

creșterea calității actului educațional 

Anul școlar 

2021-2022 

 

Resp.subcomisii 

Profesorii de 

specialitate 

Directorii 

Fișe de asistențe la ore 

ale șefilor de catedre și 

directorilor 

13.  Monitorizarea ritmicității evaluării rezultatelor 

învățării 

Anul școlar 

2021-2022 

 

Resp. Com. de 

monitorizare a 

rezultatelor învățării 

Resp.subcomisii 

Rapoarte periodice de 

analiză a ritmicității 

notării 

14.  Centralizarea opţiunilor candidaţilor seriei curente Aprilie 2022 Diriginţii Centralizatoare cu 



şi transmiterea situaţiilor comisiei judeţene de 

bacalaureat. 

Directorii opțiunile elevilor 

15.  Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen.  Mai 2022  Diriginţii 

Directorii 

Secretar  

Cererile de înscriere 

16.  Actualizarea tabelelor de înscriere  Mai 2022 Directorii  

Secretar  

Informatician  

Tabelele de înscriere  

17.  Organizarea şi desfăşurarea probelor pentru 

evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale (A, 

D, C) 

Iunie 2022 

 

Comisia de 

bacalaureat din şcoală 

Rezultatele probelor 

pentru evaluarea 

competențelor 

18.  Predarea logisticii comisiei de bacalaureat 18-19 iunie 

2022  

Directorii 

Informatician 

Secretar  

Procese verbale de 

predarea logisticii 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 01.10.2021                                                                  Director, 

                                                                                               Prof.    Dumbravă Magdalena-Camelia 

 

 

 

 

           

  


