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Comunicat de presă 

Informare privind rezultatele finale înregistrate în prima sesiune a examenului de 

Bacalaureat 2021 

 

Rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național 
de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2021) au fost afișate astăzi, 9 iulie, în centrele de examen și 
pe site-ul dedicat. 

 
La nivelul județului Dâmbovița, rata de promovare este 65,65% (în creștere cu 1,35%, comparativ cu 
afișarea rezultatelor inițiale – 64,30%, respectiv cu 4,92% față de prima sesiune a anului trecut: 
60,73%).  

Pentru promoția curentă, rata de promovare este de 71,63% (70,52% în 2020), iar pentru promoțiile 
anterioare – 32,15% (22,02% - în 2020).  

 
Au promovat 1953 candidați, dintr-un total de 2975 de candidați prezenți, cu 40 mai mulți decât la 
prima afișare (1808 candidați provin din promoția curentă și 145 din promoțiile anterioare). 
 
4 candidați au obținut media 10 (3 elevi de la Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște și 
un elev de la Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” Târgoviște). 
 

Pe probe de examen, situația este următoarea: 

Proba E)a) – Limba și literatura română - rata de promovare este de 89,96%; 21 de candidați au 
obținut nota 10 (zece), cu 3 mai mult decât la prima afișare; 

Proba E)c) - Proba obligatorie a profilului (Matematică/ Istorie) - rata de promovare este de 74,26%; 
87 de candidați au obținut nota 10 (zece), cu 2 mai mult decât la prima afișare; 

Proba E)d) - Proba la alegere a profilului și a specializării: rata de promovare este de 83,67%; 185 
de candidați au obținut nota 10 (zece), cu 6 mai mult decât la prima afișare. 

 

A doua sesiune de examen se va desfășura în perioada 16 august – 3 septembrie, fiind precedată de 
etapa de înscriere (19 – 26 iulie). Calendarul complet este disponibil aici.  
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