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BACALAUREAT 2022, sesiunea august-septembrie 

 Prezența la probele scrise și calendarul evaluării competențelor lingvistice/digitale 
 

Pentru această sesiune a examenului de Bacalaureat 2022, în municipiul București 

s-au înscris în total 4130 candidați. Dintre aceștia, 2682 sunt din promoția curentă, iar 1448, 

din promoțiile anterioare. Prezența înregistrată la probele scrise este următoarea: 

• La proba scrisă la Limba și literatura română - proba E).a, desfășurată în data de 

16 august, au fost prezenți 1936 de candidați din cei 2239 înscriși. 

• La proba scrisă obligatorie a profilului - proba E).c), la Matematică sau Istorie, 

care a avut loc în data de 17 august, au fost prezenți 2152 de candidați din cei 2608 înscriși. 

• La proba scrisă la alegere a profilului și specializării - proba E).d), organizată pe 

18 august, au fost prezenți 2382 de candidați din cei 2819 înscriși. 

• La proba scrisă la Limba și literatura maternă - proba E).b), programată în data de 

19 august, au fost prezenți 3 candidați din cei 3 înscriși. 

De luni, începe evaluarea competențelor lingvistice/digitale, după cum urmează: 

• 22-23 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba 

română; 

• 24 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba 

maternă; 

• 25 august: Evaluarea competențelor digitale; 

• 26 și 29 august: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație 

internațională. 

Afișarea primelor rezultate, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, 

în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul General Privind Protecția 

Datelor - RGPD/GDPR), va avea loc în data de 31 august (până la ora 12.00). Contestațiile 

pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12.00-18.00, atât în format fizic, cât și 

electronic, în centrele de examen unde candidații au susținut probele scrise. Candidații 

completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se 

menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării 

contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru 

candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai 

acestora. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (1-2 septembrie), vor fi 

comunicate pe 3 septembrie. 

La nivelul municipiului București sunt organizate 18 centre de competențe 

lingvistice/digitale.  


