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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Conform metodologiei de desfăşurare a simulării examenelor în cadrul concursurilor de Evaluare 

Naţională şi Bacalaureat vă facem cunoscute rezultatele în judeţul Bihor. 

Evaluare Naţională: 

La limba şi literatura română s-au prezentat 4713 elevi, din care 1853 (39,31%) au avut note sub 

5, iar 2860 (60,69%) peste 5. S-au înregistrat 3 note de 10. 

La limba şi literatura maternă s-au prezentat 987 de elevi, din care 340  (34,44%) au avut note 

sub 5, iar 647 (65,56%) peste 5. 

La proba de matematică s-au prezentat 4698 de elevi, din care 3020 (64,40%) au avut note sub 5, 

iar 1669 (35,60%) peste 5. De asemenea, s-au înregistrat 26 de note de 10. 

Bacalaureat: 

Clasa a XI-a 

Proba Ea – Limba şi literatura română, 3893 de prezenţi, din care 1800 (44,31%) note sub 5, iar 

2093 (55,69%) peste 5. S-au înregistrat 8 note de 10. 

Proba Eb – Limba şi literatura maternă, 575 prezenţi, din care 176 (29,33%) note sub 5, iar 398 

(70,67%) peste 5. 

Proba Ec – Proba obligatorie a profilului, 3830 prezenţi, din care 2094 (51,55%) cu note sub 5, 

iar 1736 (48,45) peste 5. De asemenea, s-au înregistrat 11 note de 10. 

Clasa a XII-a 

Proba Ea – Limba şi literatura română, 3861 de prezenţi, din care 1499 (38,82%) cu note sub 5, 

iar 2362 (61,18%) peste 5. 

Proba Eb – Limba şi literatura maternă, 616 prezenţi, din care 156 (25,32%) cu note sub 5, iar 

460 (74,68%) peste 5. S-a înregistrat o notă de 10. 

Proba Ec – Proba obligatorie a profilului, 3794 de prezenţi, din care 1790 (47,17%) cu note sub 

5, iar 2004 (52,83%) peste 5. S-au înregistrat 24 de note de 10. 

Proba Ed – Proba la alegere a profilului şi specializării, 3718 prezenţi, din care 1361 (36,6%) cu 

note sub 5, iar 2357 (63,4%) peste 5. De asemenea, s-au înregistrat 28 de note de 10. 

Notele obţinute vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii 

individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, prin şedinţe cu părinţii şi la nivelul consiliului profesoral. 

În urma acestor analize fiecare unitate de învăţământ va trebui să întocmească un raport pe 

care să îl înainteze Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor. La unităţile de învăţământ unde s-au înregistrat 

rezultate slabe, raportul va trebui să includă şi un plan de acţiune pentru remedierea deficienţelor apărute. 
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