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I MINISTERUL 
, EDUCATIEI 

~1 CERCET ARII 

1
,, TINERETULUI 

$1 SPORTULUI 

VA PREZENTAM NOTA TELEFONICA NR. 1089/25.07.2012, PRIVITOARE LA MASURILE TRANSMISE DE 
CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE ~I EXAMINARE 

UNELE MASURI 
pentru sprijinirea pregatirii candidatilor proveniti de Ia filiera tehnologica 

in vederea snstinerii examenului de bacalaureat 2012, sesiunea august-septembrie 

in vederea pregatirii sesiunii august-septembrie a examenului de bacalaureat 2012 pentru candidatii absolventi ai Iiceelor cu 
profil tehnologic, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului prin Centrul National de Evaluare Examinare, pune Ia 
dispozitia candidatilor ~i a cadrelor didactice o serie de documente ~i informari care sunt menite sa faciliteze accesul Ia o invatare 
eficienta. Aviind in vedere faptul ca majoritatea informarilor sunt accesibile in format electronic, se recomanda cain unitatile 
~colare sa se creeze puncte de documentare in Laboratoarele AEL/TIC/Informatica. 

1. Pe website-ul dedicat, www .subiecte2012.edu.ro, Ia sectiunea "bacalaureat" sunt prezentate elementele de legislatie care stan 
Ia baza organizarii desfli~urarii examenului de bacalaureat 2012, modelele de subiecte de bareme de evaluare, de notare, pentru fiecare 
disciplina de examen in parte, precum ~i subiectele insotite de baremele de evaluare ~i notare, care au fast date in sesiunea iunie-iulie 
2012 a examenului de bacalaureat. Mai mult, in aceea~i sectiune "bacalaureat" a website-ului, in coloana din stanga, Ia sectiunea 
"arhiva" sunt prezentate subiecte date Ia examenul de bacalaureat din anii 2007,2008,2009,2010,2011, care pot constitui o referinta in 
pregatirea candidatilor, avand in vedere faptul ca atilt programele de examen, ca structura a subiectelor, nu au suferit modificari in 
aceasta perioada. 



2. 0 parte dintre cadrele didactice care fac parte din grupurile de lucru ale CNEE au elaborat ciite un pachet de lectii de sinteza 
destinate cadrelor didactice care se ocupa in aceasta perioada de pregatirea suplimentara pentru candidatii de Ia filiera 
tehnologica, inscri~i Ia sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat. Disciplinele pentru care se pun Ia dispozitie aceste 
lectii sunt: Limba ~i literatura romana, Matematica - programa M2, Biologie - programa probei de Biologie vegetala ~i animala. 
Aceste seturi de lectii de sinteza sunt insotite de exemple de subiecte realizate in conformitate cu modelele in vigoare, pub lice inca 
din 30 noiembrie 2011. 

Lectiile de sinteza puse Ia dispozitie sunt elaborate de profesori cu experienta, membri in grupurile de lucru de evaluare ale 
CNEE care predau efectiv in !ieee cu profil tehnologic, fiind familiarizati cu specificul predarii-invatarii-evaluarii propriu acestor !ieee. 
Lectiile de sinteza elaborate sunt adresate profesorilor care contribuie Ia pregatirea absolventilor liceelor tehnologice constituie un 
nucleu al pregatirii examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2012. Practic, pomind de Ia aceste lectii de sinteza, 
profesorii vor putea nuan(a, adapta, rezolva subiectele de examen postate pe website, astfel !neat pregatirea candida(ilor sa fie una 
intensiva, eficienta. 

3. In urma cu doua luni CNEE a preluat spre administrare ~i dezvoltare platforma INSAM destinata elevilor ~i cadrelor 
didactice in vederea utilizarii unor teste pentru pregatirea examenelor ~i evaluarilor. CNEE pune Ia dispozitia unitatilor ~colare aceasta 
platforma, in vederea utilizarii ei pentru pregatirea examenului de bacalaureat. Pentru cadrele didactice care nu au accesat inca aceasta 
platforma, se anexeaza o procedura de utilizare. 

Pre~edinte Comisia Judeteanli, Secretar Comisia Judeteana, 

Inspector ~cola~~~R~ Inspector ~colar MCD, 

Prof. Nicu~~~ot,e~l!,.\1 Prof. Oprica Puiu / 
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Procedura de accesare a platformei INSAM '' 

Sistemul informatic INSAM poate fi accesat de pe orice calculator, care dispune de o conexiune la Internet. 

Adresa pentru accesarea platformei este: 

https:Uinsam.softwin.ro/insam 

Pentru cadrele didactice care doresc sa foloseasca platforma INSAM, pasii de urmat sunt urmatorii: 

1. Se acceseaza platforma INSAM (htt;ps;//insam.softwin.rofinsam) 

2. Se verifica daca unitatea scolara este inscrisa in baza de scoli INSAM: se apasa pe "Contact admin" din zona dreapta sus 

3. In pagina care se deschide, se aleg din lista judetul si localitatea, si se cauta scoala in lista de scoli aferenta. 

a. In cazul in care scoala exista in lista, se selecteaza si se va afisa numele persoanei desemnate pentru administrarea INSAM la nivelul scolii 

respective, precum si datele de contact. 

b. In cazul in care scoala nu exista in lista, inseamna ca aceasta nu a fost adaugata in baza de scoli INSAM. In acest caz, va trebui instiintat 

directorul scolii si acesta va trebui sa trimita pe adresa insam@intuitext.ro o solicitare de inscriere a scolii in baza de scoli INSAM, datele scolii 

precum si numele si datele de contact ale persoanei desemnate pentru administrarea INSAM la nivelul scolii. 

4. Se verifica daca nu cumva exista deja creat nume de utilizator si parola. Se apasa pe "Am uitat parola" (zona dreapta sus) si se completeaza campurile. 

In cazul in care exista un cant creat, cadrul didactic va primi pe email datele sale pentru logare. 

5. In cazul in care nu exista nume de utilizator creat sau recuperarea parolei nu a functionat, pentru a intra in posesia numelui de utilizator si a parolei 

aferente, cadrul didactic va trebui sa contacteze administratorul INSAM la nivelul scolii (vezi punctul 3a). In cazul in care acesta nu este disponibi~ 

cadrul didactic va trebui sa trimita pe adresa insam@intuitext.ro o solicitare pentru rezolvarea situatiei accesului pe platforma. 

6. Daca cadrul didactic doreste sa obtina acces la platform INSAM si pentru elevii sai, este rugat sa trimita catre administratorul INSAM la nivelul scolii 

sau catre echipa de suport (insam@intuitext.ro) si un tabel excel cu datele elevilor, pe formatul urmator: 


