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COMUNICAT DE PRESĂ - 1 iulie 2022 

Informare privind rezultatele înregistrate după contestații, 

 în prima sesiune a examenului național de bacalaureat 2022 
 (sesiunea iunie - iulie 2022), județul Vaslui 

 

Astăzi, 1 iulie 2022, Ministerul Educației a publicat rezultatele înregistrate după 

contestații, în prima sesiune a examenului național de bacalaureat 2022 (sesiunea iunie - 

iulie 2022),  pe site-ul bacalaureat.edu.ro. De asemenea, acestea au fost făcute publice și la 

avizierul fiecărui centru de examen.  

Rata de promovare a absolvenților din promoția curentă și din promoțiile anterioare, 

înregistrată după soluționarea contestațiilor, este de 72,87%, fiind în creștere cu 2,27% față 

de rezultatele afișate inițial - 70,60%. Menționăm faptul că procentul de promovare se 

calculează din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații 

eliminați (1). De asemenea, din totalul candidaților înscriși, 1762 au promovat examenul de 

bacalaureat, 55 fiind declarați reușit după contestații.    

Menționăm faptul că trei candidați au obținut media 10 (zece), numărul acestora 

rămânând neschimbat după contestații.  

La nivelul probelor scrise, situația contestațiilor este următoarea:  

 la proba scrisă la Limba și literatura română- proba E.a) au fost înregistrate 457 de 

contestații, rezolvate astfel: 291 au fost mărite (o notă- cu 2,35 puncte; două note- cu 

peste 1,50 p. ), 16 note au rămas neschimbate, în timp ce 150 au fost micșorate; 

 la proba obligatorie a profilului- proba E.c) au fost înregistrate 290 de contestații 

soluționate astfel: 145 au fost mărite, 20 au rămas neschimbate și 125 au fost micșorate, 

nefiind înregistrate diferențe mai mari de 1,50 p.; 

 la proba la alegere a profilului și a specializării- proba E.d) au fost înregistrate 398 de 

contestații, dintre care: 266 au fost mărite (o notă- cu mai mult de 1,50 p.), 27 au rămas 

neschimbate și 105 au fost micșorate. 

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu a îndeplinit următoarele condiții, 

cumulativ: 

 recunoașterea/ echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor 
lingvistice  și digitale; 

 susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre 
acestea; 

 obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise. 

 



 
 

 
 

Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 

2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), afișarea rezultatelor s-a făcut prin 

anonimizare, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele 

candidaţilor şi care au fost distribuite, pe bază de semnătură de primire, la prima probă scrisă 

susţinută. 

A doua sesiune de examen se va desfășura  în perioada 16 august – 3 septembrie 

2022, înscrierea candidaților făcându-se în perioada 18 – 25 iulie 2022. 
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