BAC 2016 - 67%, promovabilitatea în Maramureş. Cinci medii de 10 în judeţ
Miercuri, 13 Iulie 2016 11:30 -

În urmă cu puţin timp au fost afişate rezultatele examenului de bacalaureat, sesiunea de
vară 2016.
ACTUALIZARE - La puţin timp după ora 12:00, Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) a publicat rezultatele iniţiale la Examenul Naţional de
Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016. În judeţul nostru s-au înregistrat doar cinci medii finale
de zece, toate ale elevilor ce au absolvit ciclul superior de liceu în cadru Colegiilor Naţionale
maramureşene.
În urma datelor publicate de MENCS reiese că în
Maramureş, din totalul de 3.545 de candidaţi, şase au fost eliminaţi, în timp ce aproape 230 de
elevi au absentat la una dintre probe. Astfel, doar 3.310 tineri maramureşeni, din promoţia
curentă sau promoţiile anterioare au susţinut toate probele de examinare aferente ediţiei de
vară a bacalaureatului. Dintre aceştia, mai bine de 1.000 nu au reuşit să obţină media minimă
necesară promovării. Procentual vorbind, 32,90% dintre absolvenţii înscrişi au fost declaraţi
respinşi.
Aşadar, promovabilitatea pentru
judeţul Maramureş se situează, înaintea contestaţiilor, la un total de 2.222 de elevi,
reprezentând 67,13% din totalul candidaţilor.

Cu toate acestea, există şi elevi care au promovat fără nicio problemă ediţia din acest an a
bacalaureatului, primind note maxime pe linie. Cele cinci medii de zece au fost obţinute de Lara
Andra Avram (Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare), Andreea Ioana Boşca (Colegiul
Naţional „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei), Andrada-Ramona Cioanta (Colegiul Naţional
„Vasile Lucaciu” Baia Mare), Aralda Dora Păcurar (Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Sighetu
Marmaţiei) şi Iasmina Roxana Pop (Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare).

Odată afişate rezultatele, absolvenţii nemulţumiţi au putut depune contestaţie începând cu ora
16:00 şi până cel târziu la ora 20:00. Acestea urmează să fie soluţionate în perioada 13-15 iulie,
urmând ca în cursul zilei de 16 iulie să fie afişate rezultatele finale din cadrul sesiunii iunie-iulie
2016 a Examenului Naţional de Bacalaureat. Cei care nu au reuşit să promoveze examenul se
pot înscrie la sesiunea din toamnă, în perioada 18-22 iulie a.c., pentru ca prima probă să
înceapă pe 16 august.
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ACTUALIZARE 2 - „Speram ca dupa contestatii sa trecem de 76% Rezultatele ob]inute de
Maramures la Bacalaureat ar parea modeste, insa, daca ne uitam la judetele invecinate
observam ca dintre Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj, Cluj sau Bistrita-Nasaud, Maramuresul
are cele mai multe medii de zece, restul având niciuna sau maxim doua. „Mie mi se par
rezultate destul de bune, procentul de promovabilitate fiind de 66,98%. Avem si cinci medii de
zece, licee cu promovabilitate de 100%, se pare c` a fost un an in care elevii au invatat. Ne-am
fi dorit sa fie rezultate si mai bune. Ne dorim sa fie mult mai performanti copiii. Sper ca dupa
contestatii sa depasim pragul de 67%, iar contesta]ii vor fi, in special din partea celor cu note
intre cinci si sase sau la limba româna unde le este mai greu sa se autoevalueze, desi baremul
este destul de clar. Dar, unii isi incearca norocul”, a declarat Valentina Todoran, vicepresedinte
Comisia Judeteana de Bacalaureat 2016.

Vezi rezultatele
aici
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