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Comunicat de presă 

Examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022  
 

În perioada 23 mai – 27 mai 2022, la nivelul județului Neamț, au fost înscriși prin secretariatele unităților 
de învățământ  liceal 3235 de elevi în vederea susținerii examenului de național de bacalaureat, 
sesiunea iunie-iulie 2022, din care 3005 candidați sunt din promoția curentă, iar 230 de candidați din 
serii anterioare. 

În perioada 6 iunie-17 iunie 2022 s-au susținut probele de competențe lingvistice și digitale în unitățile de 
învățământ liceal din județul Neamț, la care au participat 3016 candidați. 

Probele scrise ale examenului național de bacalaureat se susțin în perioada 20 iunie-23 iunie 2022. Au 
fost organizate 11 centre de examen, dintre care 3 centre de examen vor funcționa cu acordul Comisiei 
Naționale de Bacalaureat cu un număr mai mic de 250 de candidați. 

Desfășurarea în condiții optime examenului național de bacalaureat  în cele 11 centre de examen și în 
cele 5 centre zonale de evaluare din județ va fi asigurată cu implicarea unui număr de peste 1400 de cadre 
didactice. 

Când se susțin probele scrise  
 20 iunie 2022 – Limba și literatura română, proba E.a) 
 21 iunie 2022 – Proba obligatorie a profilului, proba E.c) 
 22 iunie 2022 – Proba la alegere a profilului și specializării, proba E.d) 
 23 iunie 2022 – Limba și literatura maternă, proba E.b) (în județul Neamț nu sunt candidați care să susțină 

această probă) 

Care este programul probelor 
 Accesul candidaților în săli este permis începând de la ora 7:30 până la 8:30.  

 Examenul va începe la ora 9:00. 

 Sălile în care se susțin examenele vor avea un sistem de supraveghere audio-video.  

 Elevii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris.  

Timpul de lucru 
 Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 3 ore, socotit din momentul în care s-a încheiat 

distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat.  

 Elevii nu au obligația să stea în sală până la finalul examenului, însă nu pot părăsi sala de concurs mai 

devreme de o oră și jumătate de la distribuirea subiectelor în săli. 

 

Când se afișează rezultatele 
 Rezultatele înaintea contestațiilor se vor afișa( anonimizat) pe 27 iunie (până la ora 12.00). 

 Contestațiile se depun în aceeași zi în intervalul orar 12,00-18,00.  

 În perioada 28 - 30 iunie se vor soluționa contestațiile, iar pe 1 iulie vor fi afișate rezultatele finale. 
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Precizări importante pentru toți candidații  

 Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru 

executarea schemelor și a desenelor folosec numai creion negru. 

 Pentru probele scrise la disciplinele Matematică sau Geografie, candidații pot să utilizeze instrumente de 

desen. 

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

 Candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală. 

 În cazul în care unii candidați, din diferite motive, doresc să-și transcrie lucrarea, fără să depășească timpul 

stabilit, primesc alte coli tipizate. Colile folosite stabilite inițial se anulează pe loc de către asistenți, 

menționându-se pe ele „Anulat”, se semnează de către asistenți și se păstrează în condițiile stabilite pentru 

lucrările scrise. 

Urăm mult succes candidaților! 

 


