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EXAMENUL MATURITII
joi, 09 august 2018

Sesiunea iunie-iulie 2018 a examenului de Bacalaureat s-a încheiat, iar rezultatele finale au fost fcute publice. În judecul
Cara-Severin, dup prima corectare a lucrrilor, au promovat 60,89 la sut din elevii prezenci la Bac, iar dup contestacii
promovabilitatea s-a ridicat la 62,79%.

Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Cara_ova a avut ase candidai înscrii la examenul de Bacalaureat, unul fiind din
promoiile anterioare. Patru dintre elevii caraoveni au promovat examenul maturitii, Bocan M. Marian Dean cu media 7.96,
Baciun P. Anca cu media 7.71, Padinean P. Melisa Geanina cu media 7.56 i elevul Todor G. Gheorghe Marian (din
promoia anterioar), cu media 6.05. Din pcate, doi dintre candidai nu au reu_it s obcin note de trecere, acetia fiind
declarai respini. Ca de obicei, cele mai slabe rezultate au fost înregistrate la matematic, materie la care, an de an, elevii
liceului din Caraova au luat cele mai slabe note sau chiar nu au promovat examenul.

Dac inicial numrul elevilor respin_i la nivelul judeului nostru a fost 608, ultimele rezultate arat c numrul respin_ilor a sczut
la 578, iar numrul celor care au promovat se ridic de la 955 la 989. Numrul celor care au luat note între 6 _i 6.99, dup
contestacii, a crescut de la 235 la 258, al celor care au luat note între 7 _i 7.99 a crescut de la 253 la 256, nemodificat
rmânând numrul celor care au promovat cu note între 8 _i 8.99, adic 296. Cu trei a crescut _i numrul notelor cuprinse între 9
_i 9.99, de la 175 la 178. Totodat, rezultatele finale ale Bac-ului relev _i o medie de 10, obcinut de elevul Ionuc Mate_
Marian de la Liceul Teoretic Baptist.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuia s îndeplineasc urmtoarele condicii, cumulativ: s suscin toate
probele de evaluare a competencelor lingvistice _i digitale, s suscin toate probele scrise _i s obcin nota 5 la fiecare dintre
acestea, precum _i s obcin media 6, cel pucin, la probele scrise.

Din totalul celor 1.844 de candidaci înscri_i, la exame-nul maturitii s-au prezentat doar 1.575 de tineri. Opt candidaci au
fost eliminaci pentru fraud sau tentativ de fraud, iar ace_tia nu se vor putea înscrie la urmtoarele dou sesiuni ale
Bacalaureatului. Cât despre absolvenii care nu au luat not de trecere sau nu s-au prezentat la prima sesiune, acetia mai
au o ans la sesiunea din toamn.
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