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Comunicat de presă 

__________________________________________________________________________ 

 

66,10%: rata de promovare în prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2022 

(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. 

La nivelul județului Ialomița, rata de promovare (absolvenți din promoția curentă și din 

promoțiile anterioare), înregistrată după soluționarea contestațiilor, este 66,10% (în creștere 

faţă de cele de la afișarea rezultatelor inițiale – 62,36%). 

Pentru promoția curentă, rata de reușită este 70,98% (în creştere faţă de valoarea iniţială 

67,01%), iar pentru promoțiile anterioare – 26,45% (de asemenea, în tendinţă ascendentă faţă de  

rata iniţială de 24,52%).  

Precizăm că procentul de promovare se calculează din totalul candidaților prezenți. 

Candidații care nu promovează examenul de Bacalaureat 2022 în sesiunea de vară se pot înscrie 

în sesiunea de toamnă a examenului de BAC 2022, când probele scrise vor fi susținute înaintea 

celor orale. Înscrierile pentru sesiunea de toamnă se vor face în perioada 18-25 iulie 2022. 

Probele scrise vor avea loc între 16 și 19 august 2022, iar primele rezultate vor fi afișate pe 31 

august 2022. 

Calendar Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă 

18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților 

care au promovat examenele de corigențe 

16 august 2022: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă 

17 august 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă 

18 august 2022: Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă 

19 august 2022: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă 

22 – 23 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — 

proba A 

24 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — 

proba B 

25 august 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D 

https://www.edu.ro/informare-privind-rezultatele-%C3%AEnregistrate-%C3%AEn-prima-sesiune-examenului-de-bacalaureat-2021
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26 și 29 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație 

internațională — proba C 

31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea 

contestațiilor (orele 12:00 – 18:00) 

1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor 

3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale 
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