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PLAN DE MĂSURI PENTRU SPRIJINIREA CANDIDAŢILOR 

CARE VOR ALEGE DISCIPLINA FIZICĂ

PENTRU A SUSŢINE EXAMENUL DE BACALAUREAT ÎN SESIUNILE DIN 
2013

În şedinţa cu inspectorii şcolari din data de 12.07.2012, inspectorul şcolar general prof. 

Claudius Mladin a prezentat o sinteză a rezultatelor obţinute la examenul de bacalaureat – 

sesiunea  iunie/iulie  2012  de  către  elevii  arădeni,  menţionând  faptul  că  acesta  s-a 

desfăşurat  într-un  climat  de  normalitate,  cu  respectarea  cadrului  legal  adecvat.   S-au 

evidenţiat  atât  rezultatele foarte bune obţinute de unele unităţi şcolare, dar şi  rezultatele  

foarte slabe  înregistrate de alte unităţi şcolare.

În semestrul I al anului şcolar 2012-2013 s-a realizat o analiza detaliata şi comparativă a 

rezultatelor obţinute la examenul de bacalaureat 2012 .

Situaţia respectivă a fost prelucrată şi profesorilor de fizică în cadrul şedinţei cercului 

pedagogic, secţiunea liceu.

Pentru ca rezultatele candidaţilor care aleg proba E.d)  scris  fizica să fie cât mai bune se 

impune luarea următoarelor măsuri:

1) În fiecare unitate şcolară cu candidaţi care optează să susţină proba Ed la fizică să 

fie elaborat un plan de măsuri în vederea sprijinirii candidaţilor  din seria curentă 

cât şi a celor din seriile anterioare şi un grafic de pregătire a acestora în perioada 

până la examen.

                                                                   Termen: 18.03.2013



                                                                  Răspund: Sefii  de catedră

2) La nivelul catedrei de fizică din fiecare unitate  liceală se va realiza o analiză a 

rezultatelor   obţinute de elevii  şcolii  la examenul  de bacalaureat   la disciplina 

fizică, evidenţiind cauzele care au condus la rezultate negative.

                                                                     Termen:  12.03.2013

                                                                     Răspund: Şefii de catedră  

3) Graficul de pregătire precum va fi adus la cunoştinţa tuturor candidaţilor odată cu 

înscrierea la examenul de bacalaureat – sesiunea iunie/iulie şi august / septembrie 

2013. În vederea eficientizării acestor activităţi şi pentru monitorizarea participării 

candidaţilor la pregătiri, se va solicita fiecărui candidat completarea unei fişe de 

înscriere la aceste cursuri de pregătire.

                                                               Termen: 16.07.2012

                                                               Răspund: Directorii adjuncţi şi profesorii de fizică

4) În situaţia în care în perioada programului de pregătire TVR împreună cu MECTS 

vor realiza un program de pregătire on line se va aduce la cunoştinţa candidaţilor 

programul de difuzare a emisiunilor respective.

                                                             Termen: aprilie august/septembrie 2013

                                                                   Răspund: Profesorii de fizică din fiecare unitate

Inspector şcolar de specialitate,

Prof. Stan Ioan
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