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COMUNICAT DE PRESĂ  

Informare sintetică privind rezultatele înregistrate la nivel județean la examenului 

național de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022, după etapa de soluționare a 

contestațiilor 

 
Ministerul Educației a publicat astăzi, 3 septembrie 2022, pe site-ul dedicat 

(http://bacalaureat.edu.ro), rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au 

susținut probele examenului național de bacalaureat în sesiunea august-septembrie 2022, după 

etapa de soluționare a contestațiilor.  

 

Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de 

examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță 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/GDPR). 

 

La nivelul județului Neamț, rata cumulată de promovare, după etapa de soluționare a 

contestațiilor este 33,55 %  cu o creștere de 5,60% față de rata de promovare înainte de 

contestații (27,95%).  

Au promovat 202 de candidați, dintr-un total de 602 de candidați prezenți. 

Din totalul candidaților promovați, 144 sunt din promoția 2021-2022 ( față de 121 

candidați promovați înainte de contestații), iar 58 de candidați sunt din serii anterioare (față 

de 47 candidați promovați înainte de contestații). 

Au fost depuse 213 contestații. La proba E.a) au fost depuse 76 de contestații, 2 note au 

rămas nemodificate, o notă a fost modificată prin creștere cu 1 punct, iar restul au fost 

modificate (prin creștere sau descreștere) până într-un punct. La proba E.c) au fost depuse 51 
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de contestații, 3 note au rămas nemodificate, o notă a fost modificată prin creșere cu 1,25 

puncte, iar restul au fost modificate (prin creștere sau descreștere) până într-un punct. La 

proba E.d) au fost depuse 86 de contestații, 7 note au rămas nemodificate, 4 note au fost 

modificate prin creștere cu 1,2 puncte, iar restul au fost modificate (prin creștere sau 

descreștere) până într-un punct.   

Felicitări candidaților promovați, părinților acestora și cadrelor didactice! 

 


