
 

 

Detalii Simulări: 
1. Scopul organizării simulărilor online  este acela de a familiariza participanţii cu 
rigorile examenelor de Evaluare Naţională şi Bacalaureat şi verificarea nivelului de 
cunoştinţe. 
  
2. Subiectele sunt pregătite de profesorii centrelor VictoriaEdu şi au un grad de 
dificulate şi structura similare cu subiectele examenelor reale. 

  
3. Înscrierea participanţilor cu domiciliul în București se face cu minim 3 zile înainte 
de fiecare simulare prin completarea formularelor de înscriere sau contactarea 
directă a centrelor din București, detalii contact găsiți 
aici https://meditatiicursuri.ro/contact/ . Participanții cu domiciliul în localități din 
țară se pot înscrie cu minim 3 zile înainte de fiecare simulare, telefonic la 

numărul 0726 330 605 sau prin transmiterea unei solicitări de înscriere către 

adresa simulari@victoriaedu.ro în care să specifice: datele de contact ale părintelui 
sau tutorelui, numele și prenumele elevului, clasa, disciplina și data simulării. 
  
4. Durata examenelor este de: 2 ore. 
  
5. Organizare 

 Participanţii trebuie să se afle în posesia a doua echipamente: telefon 
inteligent, tabletă sau computer, conectate la internet, pe care vor avea 
instalate urmatoarele două aplicatii: 

1. Aplicaţia Microsoft Teams, link descărcare 
aplicaţie: https://teams.microsoft.com/downloads

 
2. Aplicatia Microsoft Lens link descărcare aplicaţie 

PC: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.micro

soft.office.officelens

 
Observație: pentru telefoanele mobile și tablete, sisteme Android și IOS, 
aplicațiile se găsesc în Magazin Play respectiv App Store și au aceleași 
nume și pictograme. 

 Primul dispozitiv, se recomandă să fie telefonul, va fi folosit pentru 
realizarea conexiunii audiovideo, supravegherea elevului pe toată durata 

probei scrise, scanarea și trimiterea lucrării rezolvate 

 Al doilea dispozitiv, PC, tabletă sau alt telefon inteligent, va fi folosit 
pentru afișarea și consultarea subiectelor pe tot parcursul examinării și 
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comunicării individuale cu supraveghetorul folosind chat-ul platformei 
Microsoft Teams; 

 Participanţii trebuie să se logheze în platforma Microsoft Teams cu minim 
30 minute înainte de ora începerii examenului şi să aştepte în “Camera de 

aşteptare”; 

 Participanţii interni vor folosi datele de logare pe care le folosesc să 
participe la sesiunile de pregătire organizate de VictoriaEdu şi se vor 
prezenta la clasele “Simulare EN” sau “Simulare BAC” setate în platforma 
Microsoft Teams, în ziua în care li s-a confirmat înscrierea. 

 Participanţii externi vor folosi datele de logare pe care le vor primi 

după finalizarea procesului de înscriere şi achitarea facturii 
corespunzătoare, emisă de către centrele VictoriaEdu.  

 Participanţii trebuie să prezinte copia unui document de identitate 
(certificat de naştere sau CI) în momentul efectuării prezenţei online, 

înainte de primirea subiectelor; 

 Modul de completare a datelor personale ale elevului pe foaia de examen 

este următorul: pe fiecare pagină, în dreapta, sus, fiecare elev îşi scrie cu 
majuscule numele şi toate prenumele, în ordinea în care sunt trecute 
acestea în actul de identitate; 

 Înainte de începerea rezolvării subiectelor, numai pe prima pagină, elevul 
va scrie titlul specificat pe foaia ce conţine subiectele de examen, 
exemplu: 

SIMULARE VICTORIA EDU 
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A 

Anul şcolar 2020-2021 
Probă scrisă 

Limba şi literatura română 
zz februarie 2021 

 Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii vor folosi doar cerneală sau pastă 
de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor 
folosi doar creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele „Matematică” 
şi „Geografie”, candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen 

 Elevii care doresc să corecteze informaţiile scrise greşit trebuie să taie 
fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală ex: text greşit; 

 Elevii pot să aibă la îndemâna o sticlă cu apa, ceai sau suc; 

 Atât elevii cât şi părinţii acestora trebuie să înţeleagă să nu folosească 
materiale inspiraţionale şi în acest sens: 

1. Se interzice elevilor să aibă, asupra lor sau în imediata 
apropiere, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, 
culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, 

rezumate, ciorne etc., care ar putea fi utilizate pentru 
rezolvarea subiectelor 

2. Se interzice elevilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să 
copieze sau să transmită materiale care permit copiatul. 

 Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. 

 Pe toată durata simulării online, participanţii trebuie să stea şi să lucreze 

în zona acoperită de camera video, să nu întrerupă camera sau microfonul 
şi să respecte instrucţiunile organizatorilor şi ale 
supraveghetorului. Nerespectarea regulilii specificată în acest 
paragraf poate atrage excluderea instantanee a elevului de la 



desfăşurarea sesiunii de simulare online şi delogarea acestuia, 
fără rambursarea taxei de participare şi excluderea de la alte 
sesiuni de simulare online; 

 Dacă nu este posibil ca elevii să folosească o încăpere separată pentru 

desfăşurarea examenului de simulare online, persoanele din imediata 
apropiere trebuie să respecte următoarele reguli: 

1. Nu interacţionează cu elevul; 

2. Nu desfăşoară activităţi casnice: folosire maşina de spălat rufe, 
vase, hota, sau alte surse de zgomot; 

3. Nu discuta la telefon cu alte persoane; 

4. Nu folosesc dispozitive audio-video (telefon, tableta, televizor, 
radio, etc.) 

Nerespectarea regulilor de la acest paragraf poate atrage 
excluderea instantanee a elevului de la desfăşurarea sesiunii de 

simulare online şi delogarea acestuia, fără rambursarea taxei de 

participare şi excluderea de la alte sesiuni de simulare online; 

 După ce îşi încheie lucrările, elevii numerotează foile numai cu cifre arabe, 
în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi 
numărul total de pagini, de exemplu:  3/5, pentru pagina a treia, dacă 
elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care 
elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, 
partea nescrisă fiind marcată cu o figură în formă literei “Z” care să 

acopere toată zona liberă. 

 La finalizarea examenului, participanţii vor respecta ordinea în care au 
terminat de rezolvat lucrarea şi vor respecta instrucţiunile organizatorilor 
privind transmiterea pozei sau scanului lucrării rezolvate. 

  
6. Corectarea testelor şi comunicarea rezultatelor simulărilor online se 

realizează în termen de maxim 4 zile de la susţinerea examenului de simulare, iar 
rezultatele vor fi comunicate fiecărui participant prin intermediul platformei Microsoft 
Teams sau e-mail, în mod individual. 
  
Înscrie-te și tu acum la meditații cu VictoriaEdu Center și beneficiezi de reduceri 
pentru Simulări Evaluare Naţională organizate de toate centrele VictoriaEdu! 

Pentru înscrierea la Simulări Evaluare Naţionala folosește 

formularul de mai jos ”Calculator Preţuri”. 

  

7. Calendar Simulări Online VictoriaEdu Februarie 2021 

 
  

 Locație: Online / la sediile centrelor din Bucureşti 
 Adresa: Online / https://meditatiicursuri.ro/contact/  
 Tarife: 

• 60 lei/simulare pentru cursanții interni ai centrului VictoriaEdu 
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• 80 lei/simulare pentru participanții externi 

 Data limită înscriere și achitare taxă: 3 zile înainte de data simulării 
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