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Pe scurt...

78% dintre elevii de clasa a XII-a s-au înscris la examenul de bacalaureat, comparativ cu 20% dintre elevii de clasa a XIII-a 
și doar 2% dintre elevii de clasa a XIV-a. 

50% dintre elevii care studiază, în clase terminale, la filiera tehnologică s-au înscris la examenul de bacalaureat. Gradul 
de înscriere la examenul de bacalaureat diferă mult în funcție de filieră: 88% în filiera teoretică, 50% în filiera tehnologică 
(32,5% la profil tehnic, 49% la resurse naturale și protecția mediului și 75% la servicii) și 95% în filiera vocațională (cu 
excepția pedagogiei).

În ceea ce privește filiera tehnologică, există anumite specializări pentru care înscrierea la examenul de bacalaureat este 
extrem de redusă (sub 30%): tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, tehnician transporturi, tehnician meca-
tronist, tehnician ecolog și protecția calității mediului, tehnician în instalații electrice. 

Gradul de înscriere la examenul de bacalaureat diferă mult și în funcție de județ. În județul Ialomița, doar 14,22% dintre 
elevii de clase terminale nu au participat la examenul de bacalaureat, spre deosebire de județul Ilfov unde 59,45% dintre 
elevi nu au participat la examen.

Profilul participanților la examenul de bacalaureat și rezultatele acestora

174.964 elevi s-au înscris la examenul de bacalaureat pe parcursul celor două sesiuni din 2017:

• 148.803 au fost candidați unici (135.513 în sesiunea de vară și 13.290 în sesiunea de toamnă), din care 138.251 au 
fost prezenți la toate disciplinele de examen;

• 26.161 (17,6%) au participat la ambele sesiuni de bacalaureat;

• 102.105 candidați au promovat examenul de bacalaureat în ambele sesiuni.

54,9% din elevii înscriși în clasele terminale (promoția curentă) au promovat examenul de bacalaureat. Raportat la 
numărul de candidați unici înscriși la examenul de bacalaureat (toate promoțiile), procentul este de 68,61%, iar raportat 
la numărul de candidații unici “prezenți” la toate disciplinele de examen (toate promoțiile), procentul este de 73,85%.

În 2017, rata de promovare a ajuns la cel mai înalt nivel din anul 2011 până în prezent. 

Media notelor finale ale candidaților care au promovat examenul de bacalaureat a fost 7.91.

În termeni absoluți, numărul de absolvenți de bacalaureat a scăzut cu 50% față de 2009.

Promoția candidaților

82,55 % dintre candidații unici înscriși la examenul de bacalaureat în anul 2017 provin din promoția curentă: 122.833 
sunt candidați unici din promoția curentă, dintre care 17.817 elevi au candidat la ambele sesiuni și 6.882 doar la cea 
de-a doua sesiune.

Gradul de participare a elevilor de liceu din ani terminali la 
examenul de bacalaureat

Dintre elevii de clase terminale:

• 71,56% se înscriu la examenul de bacalaureat;

• 67,95% se prezintă la toate disciplinele de examen;

• 54,9% promovează examenul de bacalaureat.

Participarea elevilor din clasele suplimentare (clasa a XIII-a și a 
XIV-a) la examenul de bacalaureat este extrem de redusă. 
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Pe scurt...

Rata de succes la examenul de bacalaureat din 2017 scade odată cu promoția elevilor înscriși:

• 76,71% dintre candidații din promoția curentă au promovat examenul de bacalaureat;

• 23,16% dintre candidații care au absolvit liceul în 2012, și s-au înscris la examenul de bacalaureat din 2017 au pro-
movat examenul.

Mediul de proveniență al candidatului 

30% dintre candidații unici înscriși la examenul de bacalaureat au provenit din mediul rural (29,5% din promoția curentă). 
Din totalul de 148.803 candidați, 45.306 au provenit din mediul rural (36.257 din promoția curentă).

Rata de promovare la examenul de bacalaureat este mai scăzută cu 13% pentru candidații din mediul rural față de cei 
din mediul urban. 

Candidații din mediul rural obțin note mai scăzute, atât ca valoare, cât și ca proporție din total note obținute. În medie, 
candidații din mediul rural obțin note cu 0,4 puncte mai mici decât candidații din mediul urban (7.63 față de 8.01). 13,5% 
dintre elevii din mediul rural au avut medii peste 9, față de 24,77% elevi cu medii peste 9 în mediul urban.

În valori absolute, se poate observa că numărul de absolvenți cu diplomă de bacalaureat din mediul rural este în creștere, 
spre deosebire de cei din mediul urban.

Mediul în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ

În 2017, 5,36% dintre elevii înscriși la examenul de bacalaureat (7.258 elevi) proveneau din unități de învățământ care își 
desfășurau activitatea în mediul rural. Dintre aceștia, 39,3% au promovat examenul de bacalaureat. 

Filiera de proveniență a candidaților

Rata de promovare la examenul de bacalaureat este puternic influențată de filiera absolvită. 89,23% dintre absolvenții 
de filieră teoretică promovează examenul de bacalaureat, spre deosebire de doar 52,86% dintre absolvenții de filieră 
tehnologică. 

Filiera absolvită influențează totodată și media obținută la examenul de bacalaureat, candidații din filiera teoretică 
obținând note cu 1.09 puncte mai mari față de cei din filiera tehnologică. 

Rezultatele examenului de bacalaureat pe filieră de studiu sunt corelate cu  mediile obținute de elevi la repartiția pentru 
admiterea în liceu.

În timp, filiera tehnologică a avut cea mai mare scădere a ratei de promovare la examenul de bacalaureat (35,27% din 
2009 în 2017) precum și a numărului absolut de absolvenți cu diplomă de bacalaureat (de la 102.623 elevi in 2009 la 
25.014 elevi in 2017).

Sexul candidatului

52,3% dintre candidații înscriși la examenul de bacalaureat sunt femei, iar 47,7 %  sunt bărbați. Rata de promovare 
la examenul de bacalaureat este mai mare cu 13% pentru femei comparativ cu bărbații din promoția curentă (16,6% 
pentru filiera vocațională, 10,23% pentru cea tehnologică și 5,3% pentru filiera teoretică). Fetele au tendința de a obține 
rezultate mai bune decât băieții, cu 0.4 puncte în medie.

Minoritățile naționale

Elevii care au studiat limba materna germană au avut rata cea mai mare de promovare la examenul de bacalaureat 
(94,12%) dintre elevii care au studiat în limba maternă.
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 Gradul de participare a elevilor din ani terminali la examenul de bacalaureat
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În anul școlar 2016/2017, 54,9% dintre elevii de an terminal au reușit să promoveze 
examenul de bacalaureat: 

• 28,4 % nu s-au înscris la examenul de bacalaureat;

• 3,61% nu s-au prezentat la examen sau la toate disciplinele de examen;

• 13,06% nu au promovat examenul de bacalaureat.



 Gradul de participare a elevilor din ani terminali la examenul de bacalaureat

Proporția elevilor din clasele terminale vs proporția elevilor înscriși la examenul de baca-
laureat (promoția curentă) per formă de învățământ

Participarea elevilor din clasele suplimentare (clasa a XIII-a și a XIV-a) la examenul de 
bacalaureat este extrem de redusă:

• 78% dintre elevii de clasa a XII-a s-au înscris la examenul de bacalaureat, 
comparativ cu 20% dintre elevii de clasa a XIII-a și doar 2% dintre elevii 
de clasa a XIV-a;

• participarea scăzută a elevilor de clasa a XIII-a și a XIV-a este corelată 
și cu participarea scăzută a elevilor care învață la forma de învățământ 
fără frecvență și seral, procentele indicând o participare de 7% a ele-
vilor de la frecvență redusă (881 din 12.504), 3% a elevilor de la seral 
(735 din 22.596), comparativ cu 90% a elevii de la zi.

50% dintre elevii care studiază, în clase terminale, la filiera tehnologică s-au înscris la 
examenul de bacalaureat.

Gradul de înscriere la examenul de bacalaureat diferă mult în funcție de filieră:
• 88% în filiera teoretică;
• 50% în filiera tehnologică (32,5% la profil tehnic, 49% la resurse naturale și protecția mediului și 75% la servicii);• 
• 95% în filiera vocațională (cu excepția pedagogiei).
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Specializarea
Elevi in 

clase 
terminale
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inscrisi la 

bacalaureat

Elevi 
promovati la 
bacalaureat

% elevi 
inscrisi la 

bacalaureat

% elevi din 
clase terminale 

promovati la 
bacalaureat

Tehnician ecolog și protecția 
calității mediului 3.784 2.275 1.064 60,12% 28,12%

Coafor stilist 1.340 769 374 57,39% 27,91%

Tehnician analize produse 
alimentare 1.530 835 337 54,58% 22,03%

Tehnician în industria alimentară 1.299 651 204 50,12% 15,7%

Tehnician în instalații electrice 2.740 1.215 388 44,34% 14,16%

Tehnician designer vestimentar 1.283 531 175 41,39% 13,64%

Tehnician electromecanic 1.532 653 193 42,62% 12,6%

Tehnician desenator pentru 
construcții și instalații 1.081 383 101 35,43% 9,34%

Tehnician proiectant CAD 1.644 557 151 33,88% 9,18%

Tehnician mecatronist 3.541 1.019 279 28,78% 7,88%

Tehnician în industria textilă 1.525 376 77 24,66% 5,05%

Tehnician electrotehnist 1.330 302 60 22,71% 4,51%

Tehnician transporturi 4.750 897 183 18,88% 3,85%

Tehnician mecanic pentru 
întreținere și reparații 6.892 1.399 180 20,3% 2,61%

Tehnician în agricultură 1.384 199 33 14,38% 2,38%

Tehnician în prelucrarea 
lemnului 1.056 170 19 16,1% 1,8%

Tehnician în construcții și lucrări 
publice 1.437 157 22 10,93% 1,53%

În ceea ce privește filiera tehnologică, există anumite specializări pentru care înscrierea la 
examenul de bacalaureat este extrem de redusă (sub 30%)

Gradul de neînscriere la examenul de bacalaureat diferă mult și în funcție de județ 

• în județul Ialomița, doar 14,22% dintre elevii de clase terminale nu au participat la examenul de bacalaureat, spre 
deosebire de județul Ilfov, unde 59,45% dintre elevii nu au participat la examenul de bacalaureat.

* au fost prezentate doar specializările cu peste 1000 elevi înscriși în clasele terminale.

Gradul de participare a elevilor



Aspecte generale
174.964 elevi s-au înscris la examenul de bacalaureat pe parcursul celor două sesiuni din 2017

Dintre aceștia:

• 148.803 au fost candidați unici (135.513 în sesiunea de vară și 13.290 în sesiunea de toamnă), din care 138.251 

au fost prezenți la toate disciplinele de examen;

• 26.161 (17,6%) au participat la ambele sesiuni de bacalaureat;

• 102.105 candidați au promovat examenul de bacalaureat în ambele sesiuni.

54,9% dintre elevii înscriși în clasele terminale (promoția curentă) au promovat examenul de bacalaureat (rata 

promovare clase terminale liceu – tip C).

68,61% dintre candidații unici înscriși la examenul de bacalaureat (toate promoțiile) au promovat examenul  (rata 

promovare elevi înscriși bacalaureat – tip B).

73.85% dintre candidații unici “prezenți” la toate disciplinele de examen (toate promoțiile) au promovat examenul de 

bacalaureat (rata promovare elevi prezenți bacalaureat – tip A).

Media notelor finale ale candidaților care au promovat examenul de bacalaureat a fost 7.91.

Evoluția ratei de promovare a examenului de bacalaureat
În 2017, rata de promovare a ajuns la cel mai înalt nivel din anul 2011 până în prezent

ProFIlul participanTilor la examen (1)
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Promovabilitatea (A) unei promoții crește cu timpul având în vedere participarea 
absolvenților acelei promoții la sesiuni ale examenului de bacalaureat în anii următori. 
Cea mai mare creștere a promovabilității față de anul absolvirii este cea a promoției 2012 
(+11%) 
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* pentru 2017 diferența prezentată este între cele două sesiuni din 2017.

În termeni absoluți, numărul de absolvenți de bacalaureat a scăzut cu 50% față de 2009

În ultimii 10 ani, 260.409 de elevii înscriși la examenul de bacalaureat nu au reușit să pro-
moveze examenul de bacalaureat nici măcar după mai multe încercări. 

ProFIlul participanTilor la examen (2)



Promotia si sexul candidatilor

Promoția

82,55% dintre candidații unici înscriși la examenul de bacalaureat în anul 2017 provin din 
promoția curentă

• 122.833 sunt candidați unici din promoția curentă, dintre care 17.817 elevi au candidat la ambele sesiuni și 6.882 
doar la cea de-a doua sesiune.

Rata de succes la examenul de bacalaureat din 2017 scade odată cu promoția elevilor înscriși

• 76,71% dintre candidații din promoția curentă au promovat examenul de bacalaureat;

• 23,16% dintre candidații care au absolvit liceul în 2012 și s-au înscris la examenul de bacalaureat din 2017 au pro-
movat examenul.

Sexul candidatului

52,3% dintre candidații înscriși la examenul de bacalaureat sunt femei, iar 47,7%  sunt 
bărbați. 

Rata de promovare la examenul de bacalaureat este mai mare cu 13% pentru femei com-
parativ cu bărbații din promoția curentă:

• 16,6% pentru filiera vocațională,

• 10,23% pentru cea tehnologică; 

• 5,3% pentru filiera teoretică.

Fetele au tendința de a obține rezul-
tate mai bune decât băieții, cu 0.4 
puncte în medie.
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Minoritatile nationale & 
mediul de provenienta al candidatului

Candidații din mediul rural obțin note mai scăzute, atât 
ca valoare cât și ca proporție din total note obținute:

• în medie, candidații din mediul rural obțin note cu 
0,4 puncte mai mici decât candidații din mediul ur-
ban (7.63 față de 8.01);

• această discrepanță este evidențiată și prin 
proporția notelor mici și mari.
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RURAL URBAN

Rata de promovare la examenul de bacalaureat este mai 
scăzută cu 13% pentru candidații din mediul rural față de 
cei din mediul urban

• 65,28% dintre candidații provenind din mediul rural (promoția curentă) 
promovează examenul de bacalaureat;

• 57,9% dintre toți candidații din mediul rural (toate promoțiile) au promovat 
examenul de bacalaureat.

Mediul de proveniență al candidatului

30% dintre candidații unici înscriși la examenul de bacalaureat au provenit din mediul rural 
(29,5% din promoția curentă)

• din totalul de 148.803 candidați, 45.306 au provenit din mediul rural (36.257 din promoția curentă).

Minoritățile naționale 

Elevii care au studiat limba materna germană au avut rata cea mai mare de promovare la 
examenul de bacalaureat.

Limba maternal Rata promovare Media mediilor generale Media notelor la limba 
maternă

Limba germană 94,12% 8,39 8,07

Limba croată** 83,33% 6,99 8,81

Limba maghiară (UMAN) 76,61% 7,53 7,88

Limba romana* 68,58% 7,92 0

Limba maghiară (REAL) 64,31% 7,67 7,91

Limba sârbă 57,69% 7,41 8,8

Limba slovacă 54,76% 7,33 7,83

Limba italiană 44,00% 7,37 8,52

Limba ucraineană 25,00% 6,76 7,65

Diferențele în ceea ce privește rata de promovare în funcție de mediul de proveniență 
al candidatului s-au menținut în ultimii 7 ani la aproximativ 15% pentru prima sesiune a 
bacalaureatului.

Mediul de proveniență a candidaților (toate promoțiile)

 * fără limba maternă  ** sub 10 candidați



Din 2010, de când mediul de rezidență al candidatului a fost luat în calcul, rezultatele pentru 
candidații tuturor promoțiilor în prima sesiune de bacalaureat indică o diferență constantă 
între urban și rural, variind între 9,63% în 2010 și 18,46% în 2016

În valori absolute se poate observa că numărul de absolvenți cu diploma de bacalaureat  
din mediul rural este în creștere, spre deosebire de cei din mediul urban.
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Mediul de provenienta al candidatului



Liceele din mediul rural-/urban

Evoluția numărului de elevi cu diplomă de bacalaureat ce provin din unități de învățământ 
din mediul rural a variat în jurul valorii de 3.000 in ultimii 6 ani.

În 2017, 5,36% dintre elevii înscriși la examenul de bacalaureat (7.258 elevi) proveneau din 
unități de învățământ care își desfășurau activitatea in mediul rural. Dintre aceștia, 39,3% 
au promovat examenul de bacalaureat.

Pagina  12



Filiera de provenienta a candidatilor

59% dintre candidații înscriși la examenul de bacalaureat din promoția curentă provin din 
filiera teoretică (54% - toate promoțiile).
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Rata de promovare la examenul de bacalaureat 
este puternic influențată de filiera absolvită:

• 89,23% dintre absolvenții de filieră teoretică 
promovează examenul de bacalaureat, spre deosebire 
de doar 52,86% dintre absolvenții de filieră tehnologică. 

Filiera absolvită influențează totodată și me-
dia obținută la examenul de bacalaureat, 
candidații din filiera teoretică obținănd note 
cu 1.09 puncte mai mari față de cei din filiera 
tehnologică:

• Rezultatele examenului de bacalaureat pe filieră de 
studiu sunt corelate direct cu notele medii obținute de 
elevi la repartiția după admiterea în liceu



Corelarea cu admiterea la liceu
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Comparativ cu notele de admitere la liceu, se pot observa următoarele:

• pentru filiera teoretică, proporția notelor peste 8 era de 76,33% la admiterea în liceu si 56,99% la examenul de 
bacalaureat;

• pentru filiera tehnologica, proportia notelor peste 8 era de 16,71% la admitere în liceu și 13,28% la examenul de 
bacalaureat.

Rezultatele examenului de bacalaureat pe filieră de studiu sunt corelate direct cu notele 
medii obținute de elevi la repartiția pentru admiterea în liceu



Pagina  15

Diferența între proporția notelor la admitere liceu și bacalaureat - filiera tehnologică

Diferența între proporția notelor la admitere liceu și bacalaureat - filiera teoretică

Corelarea cu admiterea la liceu

Comparativ cu notele de admitere la liceu, se pot observa următoarele:

• pentru filiera tehnologică - la bacalaureat, față de admitere liceu, proporția notelor peste 5 a scăzut, ducând la 
creșterea notelor sub 5;

• pentru filiera teoretică - la bacalaureat, față de admitere liceu, proporția notelor din intervalul 9 - 10 a scăzut cu 
20,5%, ducând la creșterea notelor sub 8.



Evolutia ratei de promovare a 
examenului de bacalaureat per Filiera
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În timp, filiera tehnologică a avut cea mai mare scădere a ratei de promovare la examenul 
de bacalaureat, precum și a numărului absolut de absolvenți cu diplomă de bacalaureat.

Rata de promovare la examenul de bacalaureat per filieră studii

Numărul de absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat per filiera de studii



Top speciliazari prmovare bac/

Pagina 17

Specializare filiera tehnologică Rata promovare Media 
notelor

Număr 
înscriși

Număr 
promovați

Tehnician în activități economice 78,15% 7,81 8.903 6.958

Tehnician în administrație 77,26% 7,67 1.152 890

Tehnician în achiziții și contractări 73,65% 7,67 702 517

Tehnician în hotelărie 66,58% 7,51 401 267

Tehnician în turism 66,33% 7,53 3.606 2.392

Organizator banqueting 63,05% ,.4 839 529

Tehnician în activități de comerț 60,10% 7,35 2.015 1.211

Tehnician operator procesare text imagine 57,14% 6,85 161 92

Tehnician în gastronomie 56,30% 7,35 2.112 1.189

Tehnician de telecomunicații 55,72% 7,33 402 224

Tehnician în automatizări 50,74% 7,15 946 480

Tehnician operator tehnică de calcul 50,36% 7,22 1.668 840

……………………………………………………………. …………. ………… ……….. ……………..

Tehnician agronom 29,60% 6,86 125 37

Tehnician electromecanic 29,56% 6,94 653 193

Tehnician electrician/electronist auto 29,55% 6,98 440 130

Tehnician în agricultură ecologică 28,95% 6,9 114 33

Tehnician mecatronist 27,38% 6,92 1.019 279

Tehnician proiectant CAD 27,11% 6,89 557 151

Tehnician desenator pentru construcții și instalații 26,37% 6,88 383 101

Tehnician în industria textilă 20,48% 7,02 376 77

Tehnician transporturi 20,40% 6,89 897 183

Tehnician electrotehnist 19,87% 6,85 302 60

Tehnician în agricultură 16,58% 6,95 199 33

Tehnician în construcții și lucrări publice 14,01% 6,7 157 22

Tehnician instalator pentru construcții 13,79% 6,81 145 20

Tehnician prelucrări mecanice 13,42% 7,18 149 20

Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 12,87% 6,86 1.399 180

Tehnician în prelucrarea lemnului 11,18% 6,97 170 19
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Specializare filiera 
teoretică

Rata promovare Media notelor Număr înscriși Număr promovați

Matematică-
Informatică

91,72% 8,45 23.453 21.512

Filologie 90,15% 8,04 21.097 19.019

Științe Sociale 88,18% 8,04 10.625 9.369

Științe ale Naturii 85,44% 8,41 17.560 15.004

Specializare filiera vocațională Rata promovare Media notelor Număr înscriși Număr promovați
Matematică-Informatică (militar) 100,00% 8,86 315 315

Teologie Baptistă 95,91% 8,13 171 164

Teologie Adventistă 95,10% 8 102 97

Educator-puericultor 94,81% 7,47 77 73

Învățător - educatoare 93,83% 8,29 1.847 1.733

Arta actorului 86,83% 7,73 205 178

Arhitectură, arte ambientale și design 86,31% 7,81 767 662

Muzică 85,67% 7,82 1.033 885

Arte plastice și decorative 82,63% 7,64 1.163 961

Teologie Reformată 80,69% 7,33 202 163

Teologie Ortodoxă 80,18% 7,61 787 631

Teologie Penticostală 80,14% 7,71 146 117

Teologie Romano-Catolică 77,35% 7,53 362 280

Patrimoniu cultural 68,49% 7,14 146 100

Liceu cu program sportiv 61,06% 7,17 3.351 2.046
* Domeniile cu sub 100 de elevi înscriși la examenul de bacalaureat nu au fost prezentate
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Disciplină examen Filiera Profil Rata promovare 
disciplina (>5)

Medie note (>5)

Istorie Vocațională Pedagogic 95,87% 6,67

Istorie Teoretică Uman 95,59% 7,82

Istorie Vocațională Artistic 94,01% 7,33

Istorie Vocațională Teologic 93,85% 7,29

Istorie Vocațională Educație fizică și sport 79,17% 6,57

Matematică MATE-INFO Vocațională Militar 99,68% 9,35

Matematică MATE-INFO Teoretică Real 93,57% 8,58

Matematică PED Vocațională Pedagogic 94,86%  

Matematică ST-NAT Teoretică Real 88,38%  

Matematică TEHN Tehnologică Servicii 78,31% 7,62

Matematică TEHN Tehnologică Resurse naturale și 
protecția mediului

52,32% 6,98

Matematică TEHN Tehnologică Tehnic 47,95% 7,08

Disciplină examen Filiera Profil Rata promovare 
disciplina (>5)

Medie note (>5)

Limba română (REAL) Teoretică Real 96,10% 8,04

Limba română (REAL) Vocațională Militar 100,00% 8,52

Limba română (REAL) Vocațională Artistic 92,88% 7,43

Limba română (REAL) Vocațională Teologic 89,32% 7,13

Limba română (REAL) Vocațională Educație fizică și sport 76,04% 6,61

Limba română (REAL) Tehnologică Servicii 84,56% 6,95

Limba română (REAL) Tehnologică Resurse 68,94% 6,44

Limba română (REAL) Tehnologică Tehnic 57,70% 6,29

Limba română (UMAN) Vocațională Pedagogic 96,48% 7,62

Limba română (UMAN) Teoretică Uman 93,64% 7,59

La proba scrisă diferențiată 

• dintre elevii care au susținut examenul la disciplina Istorie, notele cele mai mari au fost obținute de elevii din cadrul 
profilului uman, urmați de elevii din cadrul profilurilor artistic și teologic. Elevii din cadrul profilului pedagogic au 
obținut cele mai slabe rezultate fiind urmați de cei de la profilul educație fizică și sport.

Disciplinele de examen ale candidaților (sesiunea 1, promoția curentă)

Există diferențe vizibile între media notelor obținute la aceeași disciplină de examen între filiere și profiluri.

La proba scrisă la limba și literatura română   

• notele cele mai mari sunt obținute de elevii care au studiat în cadrul profilului militar, urmați de cei de la profilul real 
și restul profilurilor din cadrul filierei vocaționale. Filiera tehnologică a obținut cele mai scăzute rezultate
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Disciplină examen Filiera Profil Rata promovare 
disciplina (>5)

Medie note 
(>5)

Fizică TEH Tehnologică Resurse naturale și 
protecția mediului

61,54% 7,29

Fizică TEH Tehnologică Tehnic 57,30% 7,17

Fizică TEO Vocațională Militar 99,51% 8,94

Fizică TEO Teoretică Real 97,48% 8,53

Anatomie și fiziologie umană, 
genetică și ecologie umană

Teoretică Real 94,80% 8,49

Anatomie și fiziologie umană, 
genetică și ecologie umană

Tehnologică Resurse naturale și 
protecția mediului

64,05% 6,95

Biologie vegetală și animală Vocațională Militar 100,00% 8,30

Biologie vegetală și animală Teoretică Real 83,14% 7,95

Biologie vegetală și animală Tehnologică Resurse naturale și 
protecția mediului

47,36% 6,54

Biologie vegetală și animală Tehnologică Tehnic 31,73% 6,58

Chimie anorganică TEH Nivel I/II Tehnologică Resurse naturale și 
protecția mediului

54,15% 6,81

Chimie anorganică TEH Nivel I/II Tehnologică Tehnic 44,10% 6,57

Chimie anorganică TEO Nivel I/II Vocațională Militar 100,00% 8,75

Chimie anorganică TEO Nivel I/II Teoretică Real 94,27% 8,02

Chimie organică TEH Nivel I/II Tehnologică Resurse naturale și 
protecția mediului

64,58% 6,61

Chimie organică TEH Nivel I/II Tehnologică Tehnic 40,94% 6,46

Chimie organică TEO Nivel I/II Vocațională Militar 100,00% 8,94

Chimie organică TEO Nivel I/II Teoretică Real 98,98% 8,84

Informatică MI C/C++ Vocațională Militar 100,00% 7,71

Informatică MI C/C++ Teoretică Real 97,46% 8,58

Informatică MI Pascal Teoretică Real 97,12% 8,64

Informatică SN C/C++ Teoretică Real 98,48% 8,42

Informatică SN Pascal Teoretică Real 100,00% 8,38

La proba scrisă la alegere din cadrul profilurilor care pot alege între 
fizică, anatomie, biologie, chimie și informatică, principalele discipline 
alese au fost:

• la filiera tehnologică -  70% fizică (cu 46% promovabilitate a disciplinei și media notelor de 
peste 5 la 6.7)  și 16% anatomie (cu 61.3% promovabilitate a disciplinei și media notelor 
peste 5 de 6.7); 

• la filiera teoretică - 47% anatomie (cu 91% promovabilitate și media notelor de 8.24) și 
câte 14% biologie (77% promovabilitate și media 7.6) și informatică (96% promovabilitate 
cu media 8.5) și 12% fizică (97% promovabilitate cu media notelor 8.5);

• la filiera vocațională - 65% fizică (99% promovabilitate cu 8.9)  și 27% biologie (100% pro-
movabilitate cu 8.3).



Discipline examen (3)

Pagina  21

La proba scrisă la alegere, din cadrul profilurilor care pot alege între 
economie, filosofie, geografie, logică, psihologie sau sociologie, princi-
palele discipline alese au fost:

• la filiera tehnologică -  83% geografie (media notelor 7.47) și 14% logică (media notelor 
7.73); 

• la filiera teoretică - 57% geografie (media notelor 7.84), 28% logică (media notelor 8.18) și 
9% sociologie (7.86);

• la filiera vocațională  - 73% geografie (media notelor 7.49) și 23% logică (media notelor 
7.78).

Disciplină examen Filiera Profil Rata promovare 
disciplina (>5)

Medie note 
(>5)

Economie Vocațională Pedagogic 100,00% 8,29

Economie Teoretică Uman 98,55% 8,33

Economie Vocațională Artistic 88,46% 7,34

Economie Tehnologică Servicii 80,95% 6,92

Economie Vocațională Educație fizică și sport 57,14% 6,75

Filosofie Vocațională Pedagogic 100,00% 8,18

Filosofie Vocațională Teologic 95,83% 7,15

Filosofie Teoretică Uman 93,05% 8,09

Filosofie Vocațională Artistic 91,49% 7,38

Filosofie Vocațională Educație fizică și sport 57,14% 7,08

Geografie Vocațională Pedagogic 97,48% 8,44

Geografie Vocațională Teologic 95,37% 7,98

Geografie Teoretică Uman 95,11% 8,37

Geografie Vocațională Artistic 94,85% 8,04

Geografie Tehnologică Servicii 87,91% 7,80

Geografie Vocațională Educație fizică și sport 85,16% 7,52

Logică, argumentare și comunicare Vocațională Pedagogic 97,17% 8,65

Logică, argumentare și comunicare Teoretică Uman 96,60% 8,60

Logică, argumentare și comunicare Vocațională Teologic 91,89% 8,08

Logică, argumentare și comunicare Vocațională Artistic 91,48% 8,16

Logică, argumentare și comunicare Tehnologică Servicii 90,85% 8,08

Logică, argumentare și comunicare Vocațională Educație fizică și sport 75,32% 7,62

Psihologie Vocațională Pedagogic 98,55% 7,94

Psihologie Teoretică Uman 97,27% 8,44

Psihologie Vocațională Artistic 93,81% 7,49

Psihologie Tehnologică Servicii 84.48% 6,99

Psihologie Vocațională Educație fizică și sport 83,33% 6,60

Psihologie Vocațională Teologic 81,48% 7,40

Sociologie Teoretică Uman 94,29% 8,13
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Proba scrisă la limba și literatura română:

• 14.426 elevi din promoția curentă au obținut recunoașterea notelor din anii anteriori la exa-
menul de bacalaureat și 23 de la olimpiade, la proba scrisă la limba și literatura română, 
reprezentând 9,71% dintre elevii înscriși la bacalaureat;

• Media notelor recunoscute a fost de 6.41;

• 60% dintre notele recunoscute sunt din cadrul filierei tehnologice.

Proba scrisă, diferențiată:

• 13.388 elevi din promoția curentă au obținut recunoașterea notelor din anii anteriori la exam-
enul de bacalaureat și 31 de la olimpiade, proba scrisă, diferențiată, reprezentând 9,02% dintre 
elevii înscriși la bacalaureat;

• Media notelor recunoscute a fost de 6.36;

• 58% dintre notele recunoscute sunt din cadrul filierei tehnologice.

Proba scrisă, la alegere:

• 11.008 elevi din promoția curentă au obținut recunoașterea notelor din anii anteriori la exa-
menul de bacalaureat și 30 de la olimpiade, la proba scrisă, la alegere, reprezentând 7,42% 
dintre elevii înscriși la bacalaureat.

• Media notelor recunoscute a fost de 6.4;

• 52% dintre notele recunoscute sunt din cadrul filierei tehnologice.
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Datele folosite în cadrul analizei privind rezultatele la examenul de bacalaureat au fost 
preluate de pe website-ul data.gov.ro. Datele au fost agregate în vederea evidențierii 
candidaților unici.

Datele istorice cu privire la rezultatele din cadrul examenului de bacalaureat au fost prelu-
ate din rapoartele oficiale ale MEN de pe edu.ro.

Date cu privire la notele folosite în procesul de repartiție computerizată la liceu din 2013 au 
fost preluate din rapoartele oficiale ale MEN de pe edu.ro.

Notele din procesul de repartiție computerizată din 2013 corespund generației care a par-
ticipat în 2017 la examenul de bacalaureat. Astfel, în cazul rezultatelor de la examenul de 
bacalaureat au fost luate în considerare doar notele obținute de elevii de clasa a XII-a care 
au participat la examen.

Rezultatele finale (status și note) utilizate în cadrul analizei pentru elevii care au participat 
la ambele sesiuni au fost cele obținute la cea de-a doua sesiune.

Rata de promovare la examenul de bacalaureat a fost calculată folosind baze diferite de 
raportare: 

• Proporția elevilor care au promovat examenul de bacalaureat raportat la elevii înscriși în clasele 
terminale de liceu (posibil a fi calculată doar pentru promoția curentă) - rata promovare clase 
terminale liceu – tip C;

• Proporția elevilor care au promovat examenul de bacalaureat raportat la candidații unici/elevi 
înscriși la examenul de bacalaureat au promovat examenul - rata promovare elevi înscriși ba-
calaureat – tip B;

• Proporția elevilor care au promovat examenul de bacalaureat raportat la candidații unici/elevii 
“prezenți” la toate disciplinele de examen - rata promovare elevi prezenți bacalaureat – tip A.

În cadrul analizelor longitudinale a fost folosită rata de promovare tip A.

În cadrul analizei nu au fost luați în considerare elevii care au participat la sesiunea specială 
de bacalaureat.
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