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SPARKNEWS.RO: Diferențe uriașe între media de la Evaluarea Națională și media V-VIII: Nota 9 la 
clasă și 2 la examen 
Rezultatele Evaluării Naționale din acest an au scos din nou la iveală discrepanțele dintre mediile de 
la examen și media din clasele V-VIII. Mulți elevi de 9 sau aproape 9 în cei patru ani de gimnaziu au 
obținut la Evaluare note foarte mici. O simplă căutare în ierarhiile pe județe a mediilor de admitere la 
liceu, publicate de Ministerul Educației, arată astfel de cazuri, cu elevi care au note bune la clasă, dar 
cu 2 sau 3 la Evaluarea Națională. 
Media de gimnaziu are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere la liceu, iar cea de la 
Evaluarea Națională – 80%. Înainte însă de acest calcul și de modul cum se face admiterea la liceu, 
rămâne această diferență mare între notele de la clasă și cele de la examen. 
Potrivit ierarhiilor județene, există multe școli în țară unde diferența între cele două medii – media V-
VIII și media de la Evaluarea Națională, este de 5-6-7 puncte. 
Această situație – a diferențelor dintre cele două medii – a fost semnalată și într-o analiză recentă a 
Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR), care arăta că notele de la Evaluarea Națională sunt mult 
mai mici decât cele obţinute la şcoală. 
”Ce medie au obţinut elevii la examen comparativ cu mediile obţinute la şcoală, de la clasa a V-a la 
clasa a VIII-a? Datele arată că 32,2% dintre elevii din 2018 au avut la clasă medii cu peste 3 puncte 
mai mari faţă de media de la examen”, se preciza în document. 
În plus, CDR a lansat mai multe propuneri de reformare a sistemului de educație românesc, printre 
acestea numărându-se și eliminarea notei de la gimnaziu în calculul mediei de admitere. 
”Notele trebuie să reflecte nivelul real al elevului – analfabetismul funcțional trebuie depistat din 
timp, nu camuflat sub note nejustificate”, precizau cei de la CDR. 
Și preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi din România, Iulian Cristache, explica 
pentru adevarul.ro că cei mai mulţi dintre părinţi doresc să se renunţe la media din gimnaziu şi să se 
dea în schimb examen de intrare la liceu, dar spunea că decidenţii se opun. 
Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, declara de altfel, în luna mai a acestui an, că eliminarea 
mediei V-VIII nu ar modifica ”decât în limite nesemnificative ierarhia școlară dată de examen”. 
Potrivit rezultatelor finale ale Evaluării Naționale 2019, 73,2% dintre candidaţi au obţinut medii mai 
mari sau egale cu 5. Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală obținută 
la Evaluarea Națională (cu o pondere de 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu 
(cu o pondere de 20%). 
 
SPARKNEWS.RO: Bacalaureat 2019 București: Aproape 400 de elevi au lipsit de la proba scrisă la 
alegere a profilului 
BAC 2019. 397 de elevi au absentat, joi, în Capitală de la proba scrisă la alegere a profilului şi 
specializării din cadrul primei sesiuni a examenului de bacalaureat, potrivit unei informări a 
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, scrie Mediafax. 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a informat, joi, că un număr de 397 de elevi au 
absentat, joi, în Capitală de la proba scrisă la alegere a profilului şi specializării din cadrul primei 
sesiuni a examenului de bacalaureat. 
Pentru susţinerea probei, s-au înscris 13.924 de candidaţi, iar dintre aceştia au absentat 397. 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti precizează că niciun candidat nu a fost eliminat. 



Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută 
pentru data de 8 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 
12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie. 
 
HOTNEWS: Bac 2019: Subiectele la chimie anorganică sunt aproape la fel ca cele de anul trecut/ 
Ministerul Educației: Vom prezenta un punct de vedere/ A.O.      
Bac 2019. Bacalaureat 2019 s-a încheiat joi cu ultima probă scrisă la alegere a profilului. Ministerul 
Educației a publicat pe site subiectele și baremele la probele susținute de elevii care au participat la 
Bac 2019. Însă, subiectele de la chimie anorganică sunt în mare parte aceleași ca anul trecut. 
Potrivit documentelor afișate pe site-ul Ministerului Educației, primul subiect și al treilea sunt în 
mare parte la fel ca cele de anul trecut. Al doilea subiect este în totalitate identic cu cel din 2018. 
Întrebat de HotNews despre această situație, Marian Șuță, directorul Centrului Național de Evaluare 
și Examinare, instituția care realizează subiectele, a declarat că a cerut lămuri cu privire la această 
situație de la comisia care a întocmit subiectele. ”Nefiind de specialitate am cerut șefului de serviciu 
și consilierului de specialitate care a coordonat elaborarea subiectelor să îmi prezinte până mâine un 
punct de vedere. Oricum a fost extras numărul variantei ( valabil pentru toate disciplinele) din mai 
multe variante. A fost extrasă o variantă realizată de computer din baza de date cu itemi”, a spus 
Marian Șută. Anul acesta 4.696 de candidați s-au înscris la bacalaureat, o parte dintre aceștia au 
susținut proba la alegere la chimie anorganică, iar cealaltă parte la chimie organică. 
 
EVENIMENTUL ZILEI: UVT pune la bătaie 7 milioane de lei pentru studii doctorale și post-
doctorale/Georgeta Petrovici  
Universitatea de Vest din Timișoara dezvoltă două noi proiecte cu finanțare europeană, pentru 
susținerea de cercetări doctorale și postdoctorale. Acestea proiecte au ca parteneri cu universități 
din București, Cluj și Iași.  
Concret, e oferit suportul financiar pentru realizarea cercetărilor doctorale și postdoctotale unui 
număr total de 76 de doctoranzi și 34 de postdoctoranzi, finanțările câștigate de UVT ridicându-se la 
5,9 milioane de lei (ca lider, în primul proiect finanțat) și la 1,05 milioane de lei (ca partener, în al 
doilea proiect finanțat). 
„UVT susține înalta performanță și obținerea de rezultate ale cercetării de nivel internațional, oferind 
oportunități de finanțare cercetatorilor doctorali și postdoctorali cu teme de cercetare relevante în 
urmatoarele domenii prioritare și de specializare inteligentă: Științe Economice, Bioeconomia, 
Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate, Energie, Mediu și Schimbări climatice, 
Eco-nano-tehnologii și materiale avansate, Sănătate, Patrimoniu și Identitate Culturală. Aceștia pot 
beneficia de finanțări nerambursabile de până la 600 de euro/lună, timp de 12 luni, prin intermediul 
celor două proiecte finanțate din fonduri europene și derulate de Universitatea de Vest din Timișoara 
atât în calitate de lider, cât și de partener, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020. Proiectele vizează îmbunătățirea calității cercetării în domeniul științelor economice și 
științelor socio-umaniste, prin integrarea de programe de formare antreprenorială, crearea de 
parteneriate între universitați și mediul de afaceri sau parteneri sociali, cu scopul realizării 
transferului rezultatelor cercetării către societate și sectorul privat, precum și creșterea gradului de 
angajabilitate a cercetatorilor doctorali și postdoctorali la finalul stagiilor”, arată rectorul UVT 
prof.univ.dr. Marilen Pirtea. 
Proiectele câștigate și numărul tinerilor cercetători doctoranzi și postdoctoranzi care vor primi sprijin 
finaciar din fonduri europene sunt, după cum urmează: Educație antreprenorială și consiliere 
profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de 
cunoaștere din domeniul stiințelor socio-umaniste către piața muncii (ATRiUM), respectiv 
Dezvoltarea abilităților anteprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul științelor 
economice. 
 
DC NEWS: ADMITERE LICEU 2019. Ce se întâmplă cu elevii cu medii egale /Ema Apostu  
Ce se întâmplă cu elevii cu medii egale. Cum se procedează în cazul elevilor care au medii de 
admitere la liceu egale. Cum se face departajarea. 



Dacă doi candidați au medii de admitere la liceu egale, atunci vor fi departajați folosind, în ordine, 
următoarele criterii: 
media generală obținută la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a 
- media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a 
- nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 
- nota obținută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale 
- nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naționale, respectiv nota de la proba 
de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități 
de învățământ cu predare în limba minorităților naționale 
Ce se întâmplă cu elevii cu medii egale 
Metodologia prevede că, în cazul în care la un liceu, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea 
exprimată pentru acel liceu și au mediile de admitere egale, precum și toate mediile de mai sus egale, 
atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată, scrie edupedu.ro. 
 
DC NEWS: ADMITERE LICEU 2019. Ce sunt opțiunile invalide  
Ce sunt opțiunile invalide. Elevii trebuie să fie foarte atenți în momentul în care bifează opțiunile de 
pe fișa de înscriere. Cum poate deveni invalidă o opțiune. 
Ordinea opțiunilor de pe fișă este semnificativă, prima fiind luată în considerare înaintea celorlalte. 
Exemplu: se verifică prima opțiune a candidatului curent. 
În cazul în care opțiunea este validă și mai există locuri la această opțiune, este considerat admis la 
această opțiune și se trece la următorul candidat. Altfel se verifică a doua opțiune de pe fișă, explică 
Ministerul Educației. 
Ce sunt opțiunile invalide 
O opțiune pentru un liceu este invalidă dacă: 
- codul opțiunii alese de candidat nu există 
- opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă și candidatul nu a susținut-o 
- opțiunea aleasă este cu predare în limba maternă, iar candidatul care a susținut Evaluarea 
Națională cu probă de limba maternă a optat pentru calculul mediei de Evaluare fară a lua în 
considerare nota de la proba de limba maternă, scrie edupedu.ro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ADEVĂRUL: Absolvenţii de liceu au scăpat de emoţia BAC-ului 

 



JURNALUL NAȚIONAL: BAC: Petiţie pentru două puncte în plus la mate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIBERTATEA: Cum au fost ţepuiţi cei care au vrut să-şi cumpere subiectele înainte de examen 
 

 



CURIERUL NAȚIONAL: 3 mii. lei pentru elevii români din Ucraina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZIARUL FINANCIAR: Guvernul vrea să impoziteze progresiv pensiile speciale pentru rectificarea 
bugetară. Anual, acestea consumă 6,6 miliarde de lei 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



NAȚIONAL: Pensiile speciale, impozitate progresiv 
 

 
 
 
 
 
 
 


