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Evaluarea Națională 2022: rezultate finale, după soluționarea contestațiilor
Ministerul Educației a publicat astăzi, 30 iunie, pe site-ul dedicat http://evaluare.edu.ro
rezultatele finale obținute, după soluționarea contestațiilor, de absolvenții claselor a VIII-a care au
susținut probele Evaluării Naționale (14 - 17 iunie 2021).
În județul Bacău, în urma reevaluării lucrărilor contestate, proporția candidaților cu medii
mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 82,3% (3.920 de candidați), în creștere cu 0,1% față de
rezultatele inițiale, când proporția a fost de 82,2% (3.913 de candidați).
A crescut și numărul candidaților cu media generală 10 (zece), de la 7 (înainte de contestații) la
9 (după contestații).
În urma centralizării rezultatelor finale la Evaluarea Națională 2022, de către Inspectoratul
Școlar Județean Bacău, la proba de Limba și literatura română 29 candidați au obținut nota 10 (zece),
același număr ca la afișarea rezultatelor înainte de contestații. La proba scrisă de Matematică însă, 81 de
candidați au obținut nota 10 (zece), față de 77 câți au fost înainte de contestații.
Rata de participare la Evaluarea Națională 2022, la nivelul județului, a fost de 93,19% (un număr
de 4.762 de candidați prezenți, dintr-un total de 5.110 de absolvenți înscriși).
La proba de Limba și literatura română, după soluționarea contestațiilor, au obținut note mai
mari sau egale de/cu 5 (cinci) 4.245 de candidați, iar la proba de Matematică 3.658 de candidați.
După contestații:
- la Limba și literatura română: 286 de note au crescut, 17 au rămas la fel și 78 au scăzut;
- la Matematică: 88 note au crescut, 35 au rămas la fel și 87 au scăzut.
Contestații soluționate cu medii crescute: 374.
Contestații soluționate cu medii scăzute: 165.
Reamintim că la nivelul judeţului Bacău s-au înregistrat în total 591 de contestații. Dintre
acestea, 381 au fost la Limba și literatura română, iar diferența, respectiv 210, la Matematică.
La Limba și literatura maternă, probă scrisă în examen, județul Bacău a avut 29 de candidați
înscriși, din care au fost prezenți 25 candidați, iar 23 dintre ei au luat note mai mari de 5 (cinci).
Niciunul nu a depus contestație.
Urmează etapa de admitere în liceu, unde media generală obținută la Evaluarea Națională
contează în proporţie de 80%, restul de 20% fiind media generală de absolvire a claselor V-VIII.
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții de gimnaziu și de către părinții
acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va derula în perioada 4-11 iulie. Prima etapă a
repartizării computerizate în învățământul liceal este programată pentru data de 14 iulie.
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