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BACALAUREAT 2022, sesiunea iunie-iulie: 82% rată de promovare  

(rezultate finale, după soluționarea contestațiilor) 
 

 

Rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale 

examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, au fost afișate astăzi,  

1 iulie, în centrele de examen și pe site-ul dedicat http://bacalaureat.edu.ro . 
 

În judeţul Bacău, rata cumulată de promovare (calculată după mediile finale obținute atât de 

absolvenții din promoția curentă, cât și de absolvenții din promoțiile anterioare) este de 81,9% (peste 

rata înregistrată la nivel național care este de 75.2%), în creștere cu 1,4%, față de rezultatele inițiale, 

când rata cumulată de promovare a fost de 80,5% (față de 73,3% rata națională, înainte de contestații). 

Pentru promoția curentă, rata finală de promovare este 85,8% (înainte de contestații 84,4%), 

iar pentru promoțiile anterioare de 36,6% (înainte de contestații 35,2%).  

Astfel, din totalul celor 3.627 de candidați prezenți (3.340 - promoția curentă și 287 - promoțiile 

anterioare) au promovat 2.972 de candidați (2.921 înainte de contestații), din care: 2.867 de candidați 

(2.820 înainte de contestații) aparțin promoției curente și 105 candidați (101 înainte de contestații) 

provin din promoțiile anterioare.  

  

A crescut, de asemenea, și numărul mediilor generale de 10 (zece), înregistrate la nivelul 

județului Bacău, de la 3 înainte de contestații (un absolvent de la Colegiul Național „Dimitrie 

Cantemir” Onești, specializarea Matematică-Informatică, un absolvent de la Liceul Teoretic „Spiru 

Haret” Moinești - Științe ale Naturii și un absolvent de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești 

– Filologie) la 5 (după contestații), prin alți doi absolvenți, unul de la Colegiul Național „Gheorghe 

Vrănceanu”, specializarea Matematică-Informatică, și unul de la Colegiul Național „Dimitrie 

Cantemir” Onești,  Matematică-Informatică. Toți cei cinci candidați sunt din promoția curentă. 

 

 

Medii de promovare - rezultate finale: 

• 5  (3 înainte de contestații) candidați au obținut media 10 (zece); 

• 846 (800 înainte de contestații) de candidați au obținut medii între 9 și 9.99; 

• 862 (889 înainte de contestații) de candidați au obținut medii între 8 și 8.99; 

• 659 (667 înainte de contestații) de candidați au obținut medii între 7 și 7.99; 

• 600 (562 înainte de contestații) de candidați au obținut medii între 6 și 6.99. 

 

În total, s-au depus 1.222 de contestaţii. Cele mai multe au fost la Limba și literatura română - 

470, Matematică - 179 și Istorie - 196. La proba a treia, cea la alegere în funcție de profil și specializare, 

au fost 377 contestații.  
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A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2022 este programată între 16 august și 3 

septembrie, pentru care înscrierile vor avea loc în perioada 18 - 25 iulie.  

Calendarul complet al acestei sesiuni, după etapa de înscriere, este următorul: 

• 16 august: proba scrisă la Limba și literatura română;  

• 17 august: proba scrisă obligatorie a profilului; 

• 18 august: proba scrisă la alegere a profilului și specializării; 

• 19 august: proba scrisă la Limba și literatura maternă; 

• 22-23 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română; 

• 24 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă; 

• 25 august: Evaluarea competențelor digitale; 

• 26 și 29 august: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională; 

• 31 august: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor 

(orele 12.00 - 18.00); 

• 1- 2 septembrie: Rezolvarea contestațiilor; 

• 3 septembrie: Afișarea rezultatelor finale. 
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