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Comunicat de presă 

Informare privind rezultatele finale în prima sesiune a Examenului Național 

de Bacalaureat 2022, după soluționarea contestațiilor 

 

Ministerul Educației a publicat, astăzi, 1 iulie 2022, ora 10.30, rezultatele finale, obținute 

de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele Examenului Național de Bacalaureat, 

în sesiunea iunie-iulie 2022.  

Rezultatele au fost afișate pe site-ul dedicat 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). 

În județul Sălaj, au fost prezenți la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie  

2022, 1478 candidați (1325 din promoția curentă și 153 din promoțiile anterioare). După 

soluționarea contestațiilor, numărul candidaților promovați a crescut de la 1041 (70,43%) la 

1052 (71,18%, față de 67,10% în 2021). Dintre cei 1052 candidați promovați, 1004 sunt din 

promoția curentă și 48 din promoțiile anterioare. La nivel național, rata cumulată de 

promovare a crescut, de la 73, 30% la 75,20% (față de 69,80% în 2021). 

Pentru promoția curentă, în Sălaj,  rata de promovare este 75,77% (71,87%, în 2021), iar 

pentru promoțiile anterioare 31,37% (față de 28,90%, în 2021). La nivel național, în 2022, 

rata de promovare este 80% pentru promoția curentă (față de 75,70%, în 2021) și 32,10%  

pentru promoțiile anterioare (față de 30,20% în 2021). 

Sălajul rămâne cu cele patru medii generale de 10(zece): trei de la Colegiul Național 
„Silvania” Zalău și una de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei. În 2021, un 
singur candidaț, de la Colegiul Național „Silvania” Zalău, a reușit să obțină media generală 10 
(zece). 

A doua sesiune a Examenului de Bacalaureat se va desfășura în perioada 16 august – 3 
septembrie 2022, fiind precedată de etapa de înscriere (18 – 25 iulie 2022).  
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