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Numărul candidaţilor din sesiunea de 
bacalaureat 2015
 Pentru sesiunea de examene 2015 au fost înscrişi 26.818 

candidaţi la diploma de bacalaureat.
 Au fost admişi la susţinerea examenului de bacalaureat 

25.953, dintre care 7.491 (sau 28,86%) restanţieri din 
sesiunile anterioare. 

 Nu s-au prezentat la cel puţin un examen 2.649 de 
candidaţi, dintre care 479 sînt candidaţi care au finalizat  
clasa a XII-a în anul 2015. 

 Nu s-au prezentat la nici un examen 2.083 de candidaţi
dintre care 173 sînt candidaţi care au finalizat clasa a XII-a 
în anul 2015. 

 Au promovat examenul de bacalaureat 16.734 (sau 
64,48%) de candidaţi.



Au scăzut semnificativ încercările de 
fraudare a examenului de bacalaureat.

La examenul de bacalaureat au fost admişi 25.953 de 
candidaţi. Dintre aceştia, au fost eliminaţi pentru 
fraudă 103 candidaţi sau 0,4% din numărul total de 
candidaţi, numărul lor fiind de circa 2 ori mai mic decît
anul trecut şi de circa 11 ori mai mic decît în sesiunea 
2013.



Rata de promovare a examenului de 
bacalaureat în sesiunea 2015 este mai 
mare decît în sesiunea 2014. 

 În sesiunea de bacalaureat 2015 a fost atestată o rată de 
promovare a examenului de bacalaureat cu circa 8 puncte 
procentuale mai mare decît anul trecut – 64,48%. Dacă 
analizăm rata de promovare numai pentru candidaţii care 
au finalizat cursul liceal în acest an (excluzînd candidaţii
restanţieri din anii precedenţi), atunci această rată este 
76,51%, cu circa 11 puncte procentuale mai mare decît rata 
respectivă din anul 2014. Rata de promovare este și mai 
mare, de peste 82%, pentru candidaţii care au finalizat 
cursul liceal în acest an în licee teoretice.



Nivelul de pregătire a candidaţilor din 
licee este semnificativ mai înalt decît în 
colegii şi universităţi. 
 Se constată o discrepanţă între ratele de promovare pentru 

candidaţii care au finalizat treapta liceală în 2015 în funcţie de 
tipul instituţiei în care au studiat: cea mai mare rată de 
promovare se atestă în licee – 82,45%, iar cea mai mică în colegii 
– 58,66%. În universități această rată este 61,72%. 

 Din cele 372 de licee teoretice, care au avut candidaţi care au 
finalizat treapta liceală în 2015, în 43 (sau 11,56%) de licee rata 
de promovare, pentru această categorie de candidați, a fost de 
100%, în 121 (sau 32,53%) de licee rata de promovare a fost de 
cel puțin 90%, iar în 245 (sau 65,86%) de licee rata de 
promovare a fost mai mare decît rata de promovare pe țară.

 O rată de promovare de cel puțin 90% a fost înregistrată doar în 
2 colegii din 45, iar o rată de promovare mai mare decît cea pe 
țară a fost înregistrată în 11 (sau 24,44%) colegii.



Calitatea studiilor diferă semnificativ de 
la o instituţie la alta, pentru toate 
tipurile de instituţii. 

 Se constată o discrepanţă între ratele de promovare a 
candidaţilor din liceele teoretice în funcţie de instituţie: 
cea mai mare rată de promovare este de 100% (se atestă în 
15 licee), iar cea mai mică este de 0% (rata de promovare 
de 0% a fost înregistrată doar în licee care au avut doar 
candidați restanțieri din sesiunile anterioare). O rată de 
promovare de peste 90% a fost atestată în 55 de licee, iar o 
rată de promovare mai mică de 50% în 81 de licee.

 Din cele 414 licee teoretice sînt doar 2 în care media la 
examenul de bacalaureat este mai mare decît 8.00 şi 10 
licee în care media este mai mare decît 7,5, iar în 263 de 
licee media este mai mică de 6,5.



Calitatea studiilor diferă semnificativ de 
la o instituţie la alta, pentru toate 
tipurile de instituţii. 
 Din cele 46 de colegii nu este nici un colegiu în care media la 

examenul de bacalaureat este mai mare decît 7.00. În 37 de 
colegii media este mai mică de 6,5.

 Se constată o discrepanţă între ratele de promovare a 
candidaţilor din colegii (46 de colegii) în funcţie de instituţie: cea 
mai mare rată de promovare este de 95,24% (88,7% în 2014), iar 
cea mai mică – 0%. O rată de promovare de cel puțin 80% a fost 
atestată în 6 (2 în 2014) colegii, iar o rată de promovare mai 
mică de 50% în 28 (34 în 2014) de colegii.

 Se constată o discrepanţă şi între ratele de promovare a 
candidaţilor din universităţi (9 universităţi) în funcţie de 
instituţie: cea mai mare rată de promovare este de 72,22% 
(62,67% în 2014), iar cea mai mică – 18,75% (11,11% în 2014). O 
rată de promovare mai mică de 50% se atestă în 5 universităţi.



Rata de promovare pentru candidații de la profilul real este 
mai mică decît a celor de la profilul umanist, deși candidații 
de la profilul real care au promovat examenul de 
bacalaureat au obținut medii generale mai mari decît
colegii lor de la profilul umanist.

 Se constată o diferență semnificativă între ratele de 
promovare în funcţie de profilul studiat: la profilul umanist 
această rată este 73,13%, iar la profilul real 
57,55%. Diferența este mai mică, de circa 5 puncte, pentru 
candidații din licee (profilul umanist  72,70%, iar la profilul 
real 67,09%).

 În același timp, media aritmetică a mediilor obținute la 
examenul de bacalaureat de către absolvenții de la profilul 
real este 6,57, mai mare decît media aritmetică a mediilor 
obținute de către absolvenții de la profilul umanist de 6,3. 



Performanţa elevilor din mediul urban 
este mai bună decît a celor din mediul 
rural, cu diferenţe semnificative între 
raioane/municipii. 

 Notele medii la majoritatea disciplinelor de examen 
(pentru candidaţii din licee) în mediul rural au fost mai mici 
decît cele din mediul urban.

 Se constată o discrepanţă între ratele de promovare a 
candidaţilor din liceele teoretice în funcţie de 
raion/municipiu: cea mai mare rată de promovare este 
100% (Bender, Rîbniţa, Tiraspol, iar cea mai mică  52,08% 
(Briceni). O rată de promovare de peste 70% a fost atestată 
în 13 raioane/municipii, iar o rată de promovare mai mică 
de 60% în 5 raioane/municipii (Briceni, Glodeni, Rezina, 
Ocniţa, Ştefan Vodă).



Discrepanţa între mediile pe anii de 
studii şi mediile de la examenul de 
bacalaureat indică asupra evaluării 
incorecte în timpul anului de studiu şi
”inflaţia” de note
 Se constată o discrepanţă între mediile elevilor pe anii 

de studii şi mediile de la examenul de bacalaureat. 
Dacă o medie de 8 şi mai mare pentru anii de studii au 
avut-o 39,53% dintre candidaţi, atunci o astfel de 
medie la examenul de bacalaureat au avut-o 5,43%  
dintre candidaţi. 



 În 259 (337 în 2014) de licee teoretice media pe 
treapta de liceu este mai mare decît media la 
examenul de bacalaureat cu cel puţin 1,5 puncte, 
dintre care în 124 (159 în 2014) de licee cu cel puţin 2 
puncte și 29 (43 în 2014) de licee cu cel puţin 2,5. 

 În 35 (36 în 2014) de colegii media pe treapta de liceu 
este mai mare decît media la examenul de bacalaureat 
cu cel puţin 1,5 puncte, dintre care în 19 (21 în 2014) 
colegii cu cel puţin 2 puncte şi în 7 (5 în 2014) colegii 
cu cel puţin 2,5 puncte. 



Circa 35% din licee au avut mai puţin de 
25 de candidați. 

 Se constată că în multe licee numărul elevilor care au 
finalizat treapta liceală în 2015 este redus: din cele 
372 de licee teoretice 56 au avut nu mai mult de 15 
elevi, 86 au avut între 16 şi 25 de elevi, 141 au avut 
între 26 şi 50 de elevi şi doar 15 au avut peste 90 de 
elevi.


