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Nr. 5854/13.07.2018 

 

RAPORT                                                                                                                                                                
PRIVIND REZULTATELE LA EXAMENELE NAŢIONALE                                                                                  

– AN ŞCOLAR 2017-2018 (sesiunea iunie-iulie) –  

  

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău a organizat toate activităţile necesare desfăşurării optime a 
examenelor de evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi de bacalaureat în judeţul Bacău, 
instruind, consiliind şi monitorizând derularea acestora.  

 În ceea ce priveşte atât Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, cât şi 
bacalaureatul, măsurile de organizare premergătoare examenelor au constat în: 

• asigurarea dotării unităţilor de învăţământ în care s-au susţin probele scrise şi a centrelor zonale 
de evaluare, după caz, cu un număr suficient de copiatoare în stare de funcţionare, calculatoare, 
aparat radio, telefon, fax, conexiune la internet, consumabile 

• existenţa soluţiilor/măsurilor de rezervă în centrul de comunicare, în situaţia în care apar 
defecţiuni tehnice sau de alt tip 

• asigurarea legalităţii înscrierii candidaţilor la examen 

• arondarea elevilor la unităţi de învăţământ în care s-au susţin probele scrise 

• existenţa aprobărilor Comisiei Judeţene/a municipiului Bucureşti pentru cazurile speciale 

• instruirea asistenţilor, a membrilor şi a preşedinţilor comisiilor din unităţile de învăţământ în care 
se susţin probele scrise şi din Centrele Zonale de Evaluare 

• organizarea transportului şi a securităţii lucrărilor scrise, pe întreaga perioadă a examenelor 

• asigurarea asistenţei medicale şi a pazei/ordinii pe durata probelor scrise în centrele de examen şi 
a activităţii din centrele de evaluare (au existat, la nivelul comisiilor judeţene, adrese către 
instituţiile specializate, prin care au fost informate asupra acestui aspect, fiind făcute solicitările 
necesare (către Inspectoratul de Jandarmi, Poliţie, Direcţia de Sănătate Publică, ISU) 
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Organizarea şi desfăşurarea examenului de evaluare naţională, sesiunea iunie - 2018 
 

Candidaţi eliminaţi de la proba scrisă 
 
Nr. candidaţi eliminaţi 

 

Proba scrisă 
Limba şi 
literatura română 

Proba scrisă 
Matematică 

Proba scrisă 
Limba şi 
literatura 
maternă  

 

Total 

0 1 0 1 

 
 
Contestaţiile depuse şi situaţia rezolvării lor 
 
Proba scrisă 
Limba şi 
literatura română 

Procent Proba scrisă 
Matematică 

Procent Proba scrisă 
Limba şi 
literatura maternă 

Procent Total 

435 9,16% 363 7,66% 0 0% 798 

       

 
 
Rezolvarea contestaţiilor (număr de lucrări), conform Notei nr. 31955/ 04.06.2018 

Proba scrisă Limba şi 
literatura română 

Proba scrisă Matematică Proba scrisă Limba şi literatura 
maternă 

Total contestaţii depuse, 
din care: 

Nr. 
lucrări 
pentru 
care nota 
a crescut 

Nr. 
lucrări 
pentru 
care nota 
a scăzut 

Nr. 
lucrări 
pentru 
care nota 
nu s-a 
modificat 

Nr. 
lucrări 
pentru 
care nota 
a crescut 

Nr. 
lucrări 
pentru 
care nota 
a scăzut 

Nr. lucrări 
pentru care 
nota nu s-a 
modificat 

Nr. lucrări 
pentru care 
nota a 
crescut 

Nr. lucrări 
pentru 
care nota a 
scăzut 

Nr. 
lucrări 
pentru 
care nota 
nu s-a 
modificat 

Nr. 
lucrări 
pentru 
care 
nota a 
crescut 

Nr. 
lucrări 
pentru 
care 
nota a 
scăzut 

Nr. lucrări 
pentru 
care nota 
nu s-a 
modificat 

 

285 

(65,51%) 

128 

(29,42%) 

22 

(5%) 

163 

(44,90%) 

168 

(46,28%) 

32 

(8,81%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

448 296 54 
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Situaţia pe medii la evaluarea naţională 

%  
1-4,99 

%  
5-

5,49 

%  
5,5-
5,99 

%  
6-

6,49 

%  
6,5-
6,99 

%  
7-7,49 

%  
7,5-
7,99 

%  
8-8,49 

%  
8,5-
8,99 

%  
9-9,49 

%  
9,5-
9,99 

% 
10 

27,1% 7,6% 8,3% 8,6% 9,5% 8,6% 7,8% 7,0% 6,0% 5,1% 4,0% 
0,4% 

 

Procent 
promovaţi 

SIMULARE 
(martie 2018) 

Înscrişi 
EVALUARE 

Prezenţi 
EVALUARE 

Procentul 
elevilor prezenţi 

EVALUARE 

Promovaţi 
EVALUARE  

Procent 
promovaţi 

EVALUARE  

44,29% 5.194 4.734 91,14% 3.449 72,86% (locul al 
optsprezecelea/ţară) 

     Media/ţară: 73,58% 
 

 

Organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie - 2018 

Candidaţi eliminaţi de la proba scrisă 
 

Nr. candidaţi eliminaţi 
 

Nr. candidaţi eliminaţi fără drept de 
susţinere a examenului în următoarele 
două sesiuni 

Proba Ea Proba Eb Proba 
Ec 

Proba 
Ed 

Total  

0 - 0 0 0 0 
 

REZULTATE (MEDII) DUPĂ CONTESTAŢII (RESPINŞI/ADMIŞI din 3610 candidaţi/judeţ 
Bacău) 

Respin
si 

Respinsi cu 
medii 

Reusiti 
TOTAL 

Reusiti 6-
6,99 

Reusiti 7-
7,99 

Reusiti 8-
8,99 

Reusiti 9-
9,99 

Reusiti 
10 

773 200 2837 568 710 846 704 9 
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Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat –  
PROMOTIE 2017-2018 + PROMOTIE ANTERIOARA    

Forma de 
invatamant 

 

Nr./procent elevi 
inscrisi 

Nr./procent elevi 
prezent 

Nr./procent elevi reusiti 

Zi 3793 3565 (93,99%) 2822 (79,16%) 

Seral 30 13 (43,33%) 1 (7,69%) 

Frecvenţă redusă 39 32 (82,05%) 14 (43,75%) 

TOTAL 3862 3610 (93,47%) 2837 (78,59%) 

 

 

REZULTATE DUPĂ CONTESTAŢII (TOTAL + procent descrescător colegii/licee) 

Unitate Înscrisi Promovabilitate      
(%) 

TOTAL judeţ Bacău 3862 78.59 / 
locul al patrulea/ 
ţară 

(media/ţară: 
69,7%) 

 

  

COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE VRĂNCEANU" BACĂU 211 99.05 

COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" BACAU 242 98.76 

COLEGIUL NAŢIONAL "DIMITRIE CANTEMIR" ONEŞTI 199 97.45 

COLEGIUL NAŢIONAL "FERDINAND I" BACĂU 198 95.96 

COLEGIUL NAŢIONAL "GRIGORE MOISIL" ONEŞTI 170 95.15 

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU" BACĂU 141 94.16 

LICEUL TEOLOGIC "FERICITUL IEREMIA" ONEŞTI 36 93.55 

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC "ŞTEFAN CEL MARE" BACĂU 212 91.90 

LICEUL TEORETIC "SPIRU HARET" MOINEŞTI 203 89.00 

COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRI" TÂRGU OCNA 170 88.69 

http://www.isjbacau.ro/
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COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ "GEORGE APOSTU" BACĂU 90 88.64 

COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC "SF.IOSIF" BACĂU 103 88.12 

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII "N.V.-KARPEN" BACĂU 215 76.81 

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE GHIKA" COMĂNEŞTI 229 75.61 

COLEGIUL TEHNIC "ION BORCEA" BUHUŞI 103 74.23 

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BACĂU 317 71.01 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACĂU 58 68.63 

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" ONEŞTI 183 56.82 

COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE COBĂLCESCU" MOINEŞTI 99 56.52 

COLEGIUL SPORTIV "NADIA COMĂNECI" ONEŞTI 75 55.07 

LICEUL TEHNOLOGIC DĂRMĂNEŞTI 58 54.00 

COLEGIUL "HENRI COANDĂ" BACĂU 155 51.08 

LICEUL TEHNOLOGIC "JACQUES M. ELIAS" SASCUT 36 45.45 

LICEUL TEHNOLOGIC "AL. VLAHUŢĂ" PODU TURCULUI 66 45.28 

COLEGIUL "GRIGORE ANTIPA" BACĂU 62 38.00 

LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGETA J.CANCICOV" PARINCEA 10 37.50 

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREŞ" BACĂU 11 30.00 

COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI" ONEŞTI 44 25.00 

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" BACĂU 13 20.00 

LICEUL TEORETIC "GRIGORE TĂBĂCARU" BACĂU 7 20.00 

COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU MANGERON" BACĂU 38 19.23 

LICEUL TEHNOLOGIC RĂCHITOASA 17 16.67 

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" BACĂU 42 12.00 

LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTI 30 10.00 

LICEUL TEHNOLOGIC FĂGET 18 .00 

LICEUL TEHNOLOGIC TÂRGU OCNA 1 .00 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,                                                                                                                             
PROF. FLORIN LAZĂR 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT,                                                                                                                             
PROF. ANA-MARIA EGARMIN 

http://www.isjbacau.ro/


Modificări şi perspective în prevenirea corupţiei şi promovarea 
integrităţii prin adoptarea Ordinul ministrului afacerilor interne 

nr.62/20018 
 
 

Direcţia Generală Anticorupţie este structura M.A.I., cu competenţe în prevenirea 
şi combaterea corupţiei în rândul personalului ministerului, înfiinţată în baza Legii nr. 
161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în 
rândul personalului M.A.I. şi a O.U.G. nr. 120/2005 privind operaţionalizarea D.G.A. 

 În contextul Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020, care are ca scop 
promovarea integrităţii, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional în 
vederea prevenirii corupţiei în România, având o abordare trihotomică de intervenţie 
strategică în domeniul anticorupţie: prevenire, educaţie şi combatere, D.G.A. a elaborat, 
cu sprijinul structurilor M.A.I., Planul de integritate pentru implementarea la nivelul 
M.A.I. prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 72/2017.  

Prin activitatea de prevenire se urmăreşte reducerea incidenţei faptelor de 
corupţie săvârşite de personalul M.A.I. - grupul ţintă principal, adoptarea unui 
comportament integru şi creşterea încrederii cetăţenilor în instituţie - grupul ţintă 
secundar.  

În accepţiunea penală clasică, săvârşirea faptelor de corupţie presupune existenţa 
funcţionarului public (în cazul M.A.I. poliţist, jandarm, poliţist de frontieră, pompier 
etc), pe de o parte şi a cetăţeanului, pe de altă parte.  

În consecinţă, în mod firesc, este necesar ca activităţile de prevenire să se 
adreseze personalului M.A.I., pe de o parte, şi cetăţenilor care interacţionează cu acesta 
sau altor funcţionari publici care desfăşoară misiuni/activităţi în comun/colaborare cu 
personalul M.A.I. (ex. Poliţia Locală, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier, Registrul Auto Român, şcolile de şoferi etc.). În aceste cazuri 
specifice, activităţile care nu se adresează grupului ţintă principal (personalul M.A.I.) 
sunt desfăşurate independent, în colaborare şi/sau cu sprijinul unor instituţii publice sau 
organizaţii neguvernamentale, la solicitările beneficiarilor sau din iniţiativa D.G.A.  

Astfel, activităţile de prevenire a corupţiei în cadrul ministerului sunt completate 
de activităţile de educaţie desfăşurate cu scopul promovării integrităţii, atât în rândul 
angajaţilor, cât şi în rândul cetăţenilor, pentru asigurarea unui mediu de integritate la 
nivelul M.A.I.  

Totodată, precizăm că educaţia anticorupţie în şcoli şi universităţi reprezintă o 
preocupare la nivel internaţional, aspect evidenţiat şi în cadrul Grupului de lucru 
interguvernamental „Prevenirea corupţiei”, organizat sub egida O.N.U., la Viena, în 
august 2017.  

Creşterea gradului de încredere a societăţii civile faţă de autorităţile publice, 
conduce la continuarea statutării demersurilor educative ce cultivă elevului o conduită 
conformă cu normele şi etica socială în vederea aplicării şi respectării acestora, dezvoltă 



sentimentul responsabilităţii faţă de sine şi comunitate precum şi ataşamentul, dragostea 
sau spiritul de sacrificiu faţă de semeni şi patrie. 

Educaţia pentru integritate vizează dobândirea unor deprinderi şi atitudini la baza 
cărora stau importante valori morale precum respectul, politeţea, corectitudinea, cinstea, 
etc. 
 Prin urmare, adaptarea la nevoile societăţii de a beneficia de activităţi de educaţie 
cu scopul promovării integrităţii, care să contribuie la prevenirea corupţiei în rândul 
personalului M.A.I., impune actualizarea cadrului normativ.  
 Astfel, la nivelul M.A.I. a fost emis Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62 
din 13.06.2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei 
şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul M.A.I. 
 Documentul reprezintă o actualizare a cadrului normativ ce reglementa 
activitatea de prevenire a corupţiei din M.A.I. încă din anul 2013. 
 Ca elemente de noutate precizăm faptul că au fost introduse evaluarea reacţiei 
instituţionale la incidentele de integritate şi activităţi de educaţie pentru promovarea 
integrităţii. 
 Astfel, incidentul de integritate, reprezintă situaţia în care asupra unui angajat 
M.A.I. a fost dispusă cel puţin una din următoarele măsuri:  

- încetarea disciplinară a raporturilor de serviciu/muncă ca urmare a săvârşirii unei 
abateri de la normele deontologice,  

- trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni de 
corupţie, 

-  rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenţia Naţională de 
Integritate,  

- rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul general al Consiliului 
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. 

Totodată, de menţionat este faptul că educaţia pentru promovarea integrităţii 
constituie ansamblul măsurilor aplicate în vederea însuşirii cunoştinţelor, a formării şi 
dezvoltării capacităţilor, atitudinilor, deprinderilor şi comportamentelor copiilor, 
adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, contribuind la buna creştere, cunoaşterea drepturilor 
şi obligaţiilor, dezvoltarea comportamentului integru, creşterea gradului de 
conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie. 
 D.G.A. realizează educaţia în domeniul eticii şi integrităţii atât la nivel M.A.I., 
cât şi în rândul cetăţenilor. 
 În ceea ce priveşte educaţia pentru promovarea integrităţii adresate cetăţenilor, 
D.G.A. organizează activităţi cu caracter preventiv în cadrul unor entităţi din afara 
M.A.I., colaborează cu societatea civilă/organizaţii neguvernamentale/ 
asociaţii/fundaţii/mediul de afaceri, în vederea cooptării acestora în activităţile concrete 
de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei, promovarea atitudinii civice şi de 
informare cu privire la noţiunile incidente domeniului anticorupţie şi  a unor activităţi 
organizate în cadrul programelor educaţionale desfăşurate la nivel naţional sau în cadrul 
unor parteneriate cu inspectoratele şcolare, organizaţii neguvernamentale, etc. 
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