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Comunicat de presă 

    
  

Examenul de BACALAUREAT/ sesiunea 2021 – sinteza rezultatelor înregistrate după soluționarea 
contestațiilor 

  
Astăzi, 9 iulie, Ministerul Educației a publicat pe site-ul dedicat, bacalaureat.edu.ro, rezultatele 
finale obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului national de Bacalaureat. 
 

În urma reevaluării lucrărilor contestate rata de promovare,  (absolvenți din promoția curentă și 
din promoțiile anterioare) a examenului de bacalaureat în județul Tulcea, este 66,56%.% (în 
creștere cu 2,34 %) comparativ cu afișarea rezultatelor inițiale: 64,22%, respectiv în creștere cu 
7,22% față de prima sesiune a anului trecut: 57,34% .  

Pentru promoția curentă, rata de reușită este - 73,23% (64,95% în 2020), iar pentru promoțiile 
anterioare – 32,83% (28,77% - în 2020).  

Astfel, din totalul celor 1199 de candidați prezenți (1001 - promoția curentă și 198 - promoțiile 
anterioare) au promovat 798 de candidați: 733 de candidați aparțin promoției 2021 (comparativ 
cu 695 de candidați reușiți din promoția anului trecut), iar 65 provin din promoțiile anterioare 
(comparativ cu 82 candidați promovați în 2020).  

În niciuna din sesiunile iunie-iulie 2020 și iunie-iulie 2021 nu au existat candidați care să încheie 
încheie examenul cu nota 10 (nici înainte de contestații, nici după soluționarea contestațiilor). 

Precizăm că procentul de promovare se calculează din totalul candidaților prezenți, incluzând în această 
categorie și candidații eliminați (5). 

A doua sesiune de examen se va desfășura în perioada 16 august – 3 septembrie, fiind precedată de 
etapa de înscriere (19 – 26 iulie 2021).  

Informații detaliate privind rezultatele înregistrate la examenul național de Bacalaureat, 
sesiunea iunie-iulie 2021, după soluționarea contestațiilor, pot fi consultate în dosarul de presă 
atașat: https://edu.ro/informare 
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