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REZULTATE MAI BUNE 

LA SIMULĂRILE EXAMENELOR NAȚIONALE 

DIN ACEST AN 

 

 

 

Vineri, 31 martie 2017, au fost afișate, în unitățile de învățământ, rezultatele Simulării Evaluării 

Naționale pentru elevii claselor a VIII-a, respectiv rezultatele Simulării Examenului de Bacalaureat 

Național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a. 

În județul Sălaj, au participat la simulările probelor scrise peste 5000 elevi care au obținut rezultate 

mai bune decât în anul trecut. 

Astfel, la Simularea Evaluării Naționale, clasele a VIII-a, au participat 1983 elevi și s-a înregistrat o 

promovabilitate de 51, 13% (față de 43, 85%, în 2016).  

În mediul urban, promovabilitatea este 63, 96% (59, 66%, în 2016), iar în mediul rural 39, 36%  

(30, 27%, în 2016).  

Din punct de vedere al rezultatelor obținute, pe discipline de învățământ, situația este următoarea: 

Limba și literatura română: 63, 17% (56, 50%, în 2016); 

Matematică: 37, 44% (28, 66%, în 2016); 

Limba și literatura maternă: 81, 88% (78, 07%, în 2016) 

Procentele au crescut, cu unele excepții, și la Simularea Examenului de Bacalaureat Național, clasele 

a XI-a și a XII-a. 

La clasele a XI-a, unde au fost prezenți 1661 elevi, promovabilitatea (respectiv, medii finale peste 6) 

este 31, 67% (29, 46%, în 2016). Pe discipline de învățământ, procentele atestă o anumită scădere a 

nivelului de pregătire al elevilor în comparație cu anul precedent. De exemplu; 

Limba și literatura română: 52, 99% (59, 57%, în 2016); 

Limba și literatura maternă: 71, 61% (74, 57%, în 2016). 

Procentul e, însă, unul mai bun la proba obligatorie a profilului și specializării (Matematică și 

Istorie): 41, 57% (35, 90%, în 2016). 

La clasele a XII-a, au participat la probele scrise 1651 elevi, constatându-se, din nou, o creștere a 

ratei de promovabilitate: 40, 88% (față de 36, 70%, în 2016). Pe discipline de învățământ doar la 

proba de  Limba și literatura maternă procentul este în scădere (69, 77% față de 74, 28%, în 2016), 

toate celelalte procente fiind superioare anului școlar trecut. Spre exemplu: 

Limba și literatura română: 62, 17% (58, 73%, în 2016); 

Proba obligatorie a profilului și specializării (Matematică și Istorie): 49, 70% (46, 36%, în 2016) 

Proba la alegere a a profilului și specializării (susținută numai de elevii claselor a XII-a): 59, 95% 

(58, 63%, în 2016). 

Menționăm că rezultatele de la Simulările Examenelor Naționale vor fi analizate în Consiliile 

Profesorale, în discuțiile la clasă cu elevii precum și în cadrul unor ședințe cu părinții, stabilindu-se, 

ulterior, planuri de măsuri remediale.  
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