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Rezultatele iniţiale la Evaluare Na

Rezultatele (înainte de depunerea/solu
afișate joi pe site-ul dedicat al Ministerului Educa
notele pe care le-au primit la examenul de la finalul clasei a 

La nivelul judeţului Ialomiţa, din cei 2032 de absolvenţi înscrişi s
probe 1921 (111 fiind declaraţi absenţi). Rata de participare a fost de 95,12% la proba de Limba 
română - 1933 de candidați prezenți, iar la Matematic
candidații prezenți, 1466 de candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), 
rezultând o rată de 76,31%. Cu media sub 5 (cinci) au fost 455 de elevi, reprezentând 23,69%.

O situaţie statistică surprinde că, 
prezenţi, înregistrând medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) în număr de 856 (84,17%). Pentru 
unităţile de învăţământ din mediul rural, au fost prezenţi 904 absolvenţi (din 972 de înscrişi),
610 au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) 
punctat faptul că doi elevi din judeţ au obţinut media 10 (zece) la Evaluare Na
unităţile de provenienţă fiind Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” din Fe
„Paul Georgescu” din Ţăndărei. 

În acest context, precizăm că rezultatele au fost publicate prin anonimizarea numelui 
prenumelui, pe baza unui cod unic alocat 
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 și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general priv
RGPD/GDPR). Nu au fost cazuri de elevi elimina

Absolvenții de clasa a VIII-a nemul
zilele de 23 iunie (în intervalul orar 16.00
acestea putând fi transmise şi prin mijloace electronice.
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Rezultatele iniţiale la Evaluare Națională 2022

Rezultatele (înainte de depunerea/soluționarea contestațiilor) la Evaluare Național
ul dedicat al Ministerului Educației evaluare.edu.ro, unde elevii au aflat 

au primit la examenul de la finalul clasei a VIII-a.  

La nivelul judeţului Ialomiţa, din cei 2032 de absolvenţi înscrişi s-au prezentat la cele două 
probe 1921 (111 fiind declaraţi absenţi). Rata de participare a fost de 95,12% la proba de Limba 

ți prezenți, iar la Matematică – 1922 de candida
ții prezenți, 1466 de candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), 

rezultând o rată de 76,31%. Cu media sub 5 (cinci) au fost 455 de elevi, reprezentând 23,69%.

O situaţie statistică surprinde că, la nivel urban, 1060 de absolvenţi s-au înscris, iar 1017 au fost 
prezenţi, înregistrând medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) în număr de 856 (84,17%). Pentru 
unităţile de învăţământ din mediul rural, au fost prezenţi 904 absolvenţi (din 972 de înscrişi),
610 au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) – rată de promovare de 67,48%. Trebuie 
punctat faptul că doi elevi din judeţ au obţinut media 10 (zece) la Evaluare Na
unităţile de provenienţă fiind Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” din Fe
„Paul Georgescu” din Ţăndărei.  

În acest context, precizăm că rezultatele au fost publicate prin anonimizarea numelui 
prenumelui, pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu 

și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice 
ște prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general priv
RGPD/GDPR). Nu au fost cazuri de elevi eliminați din cauza unor tentative de fraud

a nemulțumiți de notele obținute vor putea depune contestații în 
zilele de 23 iunie (în intervalul orar 16.00-19.00) şi 24 iunie (în intervalul orar 8.00
acestea putând fi transmise şi prin mijloace electronice. 
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ționarea contestațiilor) la Evaluare Națională 2022 au fost 
ției evaluare.edu.ro, unde elevii au aflat 

au prezentat la cele două 
probe 1921 (111 fiind declaraţi absenţi). Rata de participare a fost de 95,12% la proba de Limba 

1922 de candidați prezenți. Dintre 
ții prezenți, 1466 de candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), 

rezultând o rată de 76,31%. Cu media sub 5 (cinci) au fost 455 de elevi, reprezentând 23,69%. 

au înscris, iar 1017 au fost 
prezenţi, înregistrând medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) în număr de 856 (84,17%). Pentru 
unităţile de învăţământ din mediul rural, au fost prezenţi 904 absolvenţi (din 972 de înscrişi), 

rată de promovare de 67,48%. Trebuie 
punctat faptul că doi elevi din judeţ au obţinut media 10 (zece) la Evaluare Națională 2022, 
unităţile de provenienţă fiind Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” din Feteşti şi Liceul Teoretic 

În acest context, precizăm că rezultatele au fost publicate prin anonimizarea numelui și a 
ărui candidat. Măsura este în acord cu 

și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice 
ște prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - 
ți din cauza unor tentative de fraudă. 

țumiți de notele obținute vor putea depune contestații în 
24 iunie (în intervalul orar 8.00-12.00), 


