Rezultate record la Bacalaureat: 66,41% dintre absolventi au promovat examenul
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Rezultatele examenelor de Bacalaureat au adus anul acesta o promovabilitate de 66,41%,
cu peste 7 puncte procentuale mai mari decat cele de la Bacalaureatul 2014 (59,25%) si cu
12% mai mari decat la BAC 2013 (54,4%). Sunt cele mai ridicate rezultate din 2011 in prezent,
adica de cand au fost introduse camere video. Acesta este si primul an in care ministrul
Educatiei a anuntat ca se va implica personal in subiectele de la BAC si in care a declarat, inca
dinainte de terminarea examenelor, ca rezultatele vor fi superioare celor din anii trecuti.
Mentionam, de asemenea, ca si la bacalaureat au existat profesori care au avertizat ca
subiectele au fost mai usoare decat in alti ani. Ministerul Educatiei a precizat ca in doar 5 judete
(Gorj, Salaj, Teleorman, Giurgiu si Braila) procentul de promovare de la BAC 2015 este mai mic
decat anul trecut, in vreme ce in restul judetelor se inregistreaza o majorare de pana la 11,9%.

Precizam ca rezultatele de mai jos sunt inainte de solutionarea contestatiilor. Potrivit
calendarului de Bacalaureat 2015, tot astazi, 7 iulie 2015, intre orele 16:00 si 20:00, absolventii
de clasa a XII-a nemultumiti de notele primite pot depune contestatii. Rezultatele finale, dupa
contestatii, vor fi afisate pe 10 iulie 2015. O premiera a anului acestuia o reprezinta faptul ca
lucrarile de la BAC au fost corectate in alte judete decat cele in care elevii au sustinut
examenele. Ministrul Sorin Cimpeanu a facut aceasta modificare dupa ce au inceput probele
orale ale BAC-ului si a argumentat in felul urmator: &quot;Anticipand rezultate mai bune, nu am
dorit ca asupra acestor rezultate sa planeze suspiciuni.&quot;

Ministerul Educatiei a anuntat ca a centralizat marti, 7 iulie, rezultatele inregistrate in sesiunea
iunie-iulie 2015 a examenului de Bacalaureat. Astfel, in aceasta sesiune au promovat 106.064
(66,41%) de absolventi de clasa a XII-a: 100.058 (72,78%) provin din promotia curenta si 6.006
(27,02%) din promotiile anterioare. Comparativ cu aceeasi sesiune a anului trecut, se constata
un plus de 14.293 de elevi care au reusit sa promoveze examenul. Rezultatele sunt superioare
cu peste 7 puncte procentuale celor din aceeasi sesiune a anului 2014 (59,25%) si cu 12
puncte procentuale peste cele din 2013 (54,4%).
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De asemenea, rata de promovare pentru promotia curenta (72,78%) este cu peste 5% mai
mare fata de anul 2014 (67,61%) si cu peste 9% mai mare fata de anul 2013 (63,1%). La nivelul
intregii tari, s-au inregistrat 63 de medii de 10 (cele mai multe - 9 - in judetul Timis), in scadere
comparativ cu anul trecut (104).

Din totalul celor 168.939 de candidati inscrisi, s-au prezentat 159.703 candidati (137.475 din
promotia 2014-2015 si 22.228 din promotiile anterioare). 9.236 de candidati au absentat. 303
elevi au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda, iar 53.336 de candidati au fost
respinsi (37.219 din promotia curenta si 16.117 din promotiile anterioare).

Pe judete, cel mai ridicat procent de promovare s-a inregistrat in judetele Cluj (82,18%), Brasov
(78,74%), Bacau (78,34%) si Sibiu (76,81%). Rata de promovare in Capitala este de 68%,
superioara cu 9,7% celei de anul trecut.

Singurele judete cu o rata de promovare sub 50% sunt Giurgiu (36,06%), Ilfov (40,92%) si
Teleorman (42,73%).

In 5 judete (Gorj, Salaj, Teleorman, Giurgiu si Braila) procentul de promovare din aceasta
sesiune este inferior celui de anul trecut, in vreme ce in restul judetelor se inregistreaza o
majorare de pana la 11,9%.

Pentru promovarea bacalaureatului, elevii trebuie sa aiba note mai mari de 5 la fiecare examen
si o medie finala de minimum 6. Ministerul Educatiei precizeaza ca &quot;procentul de
promovare s-a calculat din totalul celor x absolventi prezenti, incluzandu-i in acest total si pe cei
z absolventi eliminati&quot;.

Rezultatele, inainte de contestatii, se afiseaza in cursul acestei dimineti. Contestatiile pot fi
depuse tot astazi (intre orele 16:00 si 20:00). Acestea urmeaza sa fie solutionate in intervalul
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8-9 iulie. Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 10 iulie.
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