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Punctul 1 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI COVASNA 

 
RAPORT PRIVIND  

EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ  
A ABSOLVENȚILOR DE CLASA A VIII-a 

iunie 2019 
 

INTRODUCERE 
 

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2018-2019 a fost organizată la 
nivelul județului Covasna conform: 
• Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul 

școlar 2010-2011, aprobată prin OMECTS Nr. 4801/31.08.2010; 
• OMEN nr. 4813/29.08.2018 privind Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru 

elevii clasei a VIII-a valabilă și pentru în anul școlar 2018-2019; 
• OMEN 3856/03.04.2019 privind aprobarea normelor de plată pentru EN VIII si Bacalaureat 2019 
• Adresa MEN nr. 33234/07.06.2019 privitoare la susținerea ședințelor de constituire și instruire a 

comisiilor din centrele de examen și din centrele de evaluare 
• Procedura privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte nr.466/04.03.2019 
• Procedura privind regimul și normele de utilizare a certificatului SSL necesar la transferul/preluarea 

arhivelor de subiecte nr. 1652/11.05.2016 
• Procedura 26651/14.02.2019 privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu 

dificultăți 
• Procedura 33350/10.06.2019 privind modul de comunicare a rezultatelor obținute de candidați 
• Nota MEN 32638/28.05.219 privind obligativitatea informării candidaților, în momentul depunerii 

contestațiilor, cu privire la faptul că nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau 

descreștere, prin nota acordată la contestații – art.9, alin (1) din OMEN 4813 - Tipizat cerere contestație 
• Procedura 33349/10.06.2019 privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la comisia județeană 

de evaluare națională 
• Procedura 32637/28.05.2019 privind vizualizarea lucrărilor 
• Procedura nr. 32620/27.05.2019 privind activitatea de supraveghere audio-video 
• Manualului de proceduri nr.469/04.03.2019 privind organizarea și desfășurarea procesului de transfer/ 

preluare a arhivelor de subiecte pentru Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 
• Adresei MEN 32190/20.05.2019 privind înscrierea candidaților la Evaluarea Națională clasa a VIII-a 

2019 
 

Decizii emise de ISJ Covasna în vederea organizării și desfășurării Evaluării Naționale 2019: 
• Decizia nr. 722/06.12.2018 de constituire a Comisiei județene de organizare și desfășurare a Evaluării 

Naționale pentru elevii claselor a VIII-a 2019; 
• Decizia 3487/23.05.2019, privind organizarea probelor evaluării naţionale în 38 centre de examen, la care 

au fost arondate mai multe unităţi de învăţământ 
• Deciziile nr. 429- 467 /14.06.2019  de constituire a comisiilor din centrele de examen; 
• Decizia nr. 469/14.06.2019  de constituire a comisiei din centrul zonal de evaluare – Școala Gimnazială 

„Nicolae Colan” din Sf. Gheorghe; 
• Decizia nr. 468/14.06.2019  de constituire a comisiei din centrul zonal de evaluare – Școala Gimnazială 

„Váradi József” din Sf. Gheorghe; 
 



 

În județul Covasna, organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a s-a 
realizat  cu implicarea și responsabilizarea tuturor factorilor educaționali. IŞJ COVASNA, în vederea evitării 
disfuncţionalităţilor tehnice în unitățile de învățământ în care sunt constituite centre de examen sau centre 
zonale de evaluare, a formulat Adresa nr. 4151 din 07.06.2019, către compania: S.C. RCS-RDS S.A, ISU M. 
Viteazul al județului Covasna, S.C. UPC S.R.L. România, Direcția de sănătate publică Covasna, 
Inspectoratul județean de Jandarmi Covasna, SC Electrica SA,  S.C. Telekom România S. A., Inspectoratul 
de poliție al Jud. Covasna.Pentru desfășurarea în condiții optime a tuturor activităților, la nivelul IȘJ Covasna 
au fost realizate toate demersurile organizatorice specifice și anume: 
• Pentru organizarea Evaluării Naționale, sesiunea 2019, s-a constituit Comisia județeană prin decizia IȘJ 

nr. 722/06.12.2018, cu următoarea componență: 
- Ștefu Marcela, inspector școlar general adjunct, președinte; 
- Vass Csilla, inspector școlar, vicepreședinte; 
- Pandele Maria, inspector școlar, secretar; 
- Tanko Viorica, inspector școlar, membru; 
- Kőmives Noémi, inspector școlar, membru; 
- Szőcs Imola, inspector școlar, membru; 
- Bokor Attila, inspector școlar, membru; 
- Kocsis Annamária, inspector școlar, membru; 
- Bodi Attila Botond, informatician; 

• Gajdó Ődӧn, conform Deciziei IȘJ nr. 467/14.06.2019, persoană responsabilă cu derularea și 
monitorizarea procesului de supraveghere audio-video a activităților specifice derulate de Comisia 
Județeană EN VIII 2019. 

• Cu respectarea numărului minim de elevi prevăzut de metodologie s-au constituit la nivelul județului 
38 centre de examen (conform Anexei) și două centre zonale de evaluare, care au funcționat la Școala 
Gimnazială „Váradi József” și Școala Gimnazială „Nicolae Colan”, ambele din Sf. Gheorghe. Resursa 
umană pentru funcționarea acestor comisii a fost numită prin decizia Inspectorului Școlar General, astfel: 

Nr. 

crt 
Denumirea comisiei 

Nr. 

comisii 

Nr. 

președinți 

Nr. membri/ 

secretari / 

informaticieni 

Nr. persoane 

desemnate ptr. 

înregistrare 

audio-video 

Nr. prof. 

evaluatori 

1 Comisia din unitățile de 
învățământ 

38 39 148 38 - 

2 Comisia din centrul zonal 
de evaluare 

2 2 16 2 104 

 Total 40 41 164 40 104 
 

Înscrierea candidaților s-a realizat conform Adresei MEN 32190/20.05.2019 privind înscrierea 
candidaților la Evaluarea Națională clasa a VIII-a și a art.16 din Metodologia de organizare și desfășurare a 
Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.  

Comisia județeană a coordonat și a monitorizat dotarea școlilor cu logistica necesară pentru buna 
desfășurare a Evaluării Naționale – copiatoare în stare de funcționare, care să permită multiplicarea 
subiectelor pentru fiecare elev, computer, telefon, fax, consumabile, dotarea cu camere audio – video; de 
asemenea, a  asigurat confecționarea ștampilelor-tip pentru centrele de examen, respectiv pentru centrele 
zonale de evaluare pentru Evaluarea Națională 2019. 

Au existat soluții alternative de comunicare/transfer de date. 
Comisia Județeană a dat aviz favorabil pentru 9 cereri de cazuri speciale. La nivel de CJ au fost aprobate: 

- 5 cereri pentru cazuri speciale, conform adresa nr 1481/07.03.2019: Liceul Teologic Reformat Sf. 
Gheorghe : Berde Hunor, Dani Abel, Kovacs Levente, Ilyes Aneita Maria, Bodoki Istvan Botond, conform 
procedurii 26651/14.02.2019. 



 

- 1 cerere caz special conform adresa nr 4293 din 13.06.2019 : Scoala Gimnazială Kun Kocsard Ojdula eleva 
Kadar Brigitta Reka. 
- 1 cerere caz special conform adresa nr 4292 din 13.06.2019 : Liceul Korosi Csoma Sandor Covasna elevul 
Moldovai Gellert Akos. 
- 1 cerere caz special conform adresa nr 4289 din 13.06.2019 : Liceul Korosi Csoma Sandor Covasna elevul 
Torok Nandor. 
- 1 cerere caz special conform adresa nr 4323 din 18.06.2019 : Liceul Teologic Reformat Sf. Gheorghe 
elevul Deak Beatrix (elev mana rupta). 

În toate cazurile s-a procedat conform cu metodologia în vigoare indiferent de locaţia unde au fost 
susţinute probele de examen s-au făcut înregistrările audio-video.  

Instruirea directorilor, preşedinţilor  și a persoanelor de contact din cadrul comisiilor din C.E. s-a 
desfășurat în data de 14.06.2019 cu începere de la ora 13,00 conform Adresei ISJ Covasna nr. 
4241/12.06.2019 și a procesului verbal existent în dosarul Comisiei județene şi de la ora 15,00 , la sediul ISJ 
Covasna s-a desfășurat ședința de tragere la sorți privind componența Comisiilor din centrele zonale de 
evaluare, conform procesului verbal existent la dosarul CJEN, prilej cu care au fost emise deciziile 468 și 
469. 

Pentru optimizarea activității centrelor de examen, inspectorii școlari, membrii ai comisiei județene de 
organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a, au asigurat monitorizarea în 14  
centre de examen din județ, conform unui grafic stabilit de către președintele comisiei județene.  

La toate cele 38 de centre de examen, repartizarea candidaților în sălile de clasă a fost realizată 
conform metodologiei, iar afișarea listelor a fost făcută  la loc vizibil. 

La  intrarea în centrele de examen a fost afişat faptul că centrul respectiv este supravegheat audio-
video. Au fost asigurate foile tipizate în număr suficient, pentru fiecare probă scrisă, ștampilele 
corespunzătoare și tușul cu tușieră, pentru fiecare centru, iar predarea consumabilelor s-a realizat conform 
adresei ISJ nr.4240/12.06.2019. 

Monitorizarea organizării/desfășurării Evaluării Naționale a VIII-a 2019 s-a realizat de către 
reprezentantul  M.E.N. desemnat în conformitate cu Ordinul de serviciu nr. 33406/ 11.06.2019, prin: 

- participarea la întâlnirile zilnice ale Comisiei Județene; 
- vizite de monitorizare în unitățile școlare care au fost Centre de Examen; 
- participarea la ședința de instruire a membrilor din Centrele Zonale de Evaluare; 
- vizite de monitorizare în Centrele Zonale de Evaluare; 
- monitorizarea primirii și predării lucrărilor la nivelul Comisiei Județene de la I.S.J. Covasna; 
- participarea împreună cu un membru al Comisiei județene la  transportul lucrărilor la centrul de 

evaluare din județul Harghita.  
În fiecare zi în care s-au susținut probele scrise, lucrările  din centrele de examen au fost transportate la 

Comisia Județeană I.S.J. Covasna, de către președinte, însoțit de un membru al comisiei centrului de examen. 
Lucrările au fost aduse în plicuri sigilate, pe care a fost aplicată ștampila centrului de examen și semnătura 
președintelui, numele probei și al centrului de examen, cât și numărul lucrărilor. 

Pentru fiecare probă Comisia județeană a redactat un proces verbal în care a specificat pentru Comisia 
din județul evaluator (Harghita), numărul lucrării și erorile constatate. 

La nivelul Comisiei Județene toate lucrările primite din centrele de examen au fost amestecate și 
numerotate, folosind și indicativul județului. Pentru expedierea în județul evaluator, lucrările au fost 
împachetate în plicuri și puse în saci, conform procedurii. Deplasarea în județul Harghita, unde a fost 
realizată evaluarea lucrărilor scrise din județul Covasna, s-a realizat cu autovehiculele Inspectoratului Școlar 
Județean Covasna. 

Conform adresei MEN nr. 33673/18.06.2019, în sesiunea 2019 a examenului de evaluare națională 
lucrările scrise din județul Covasna au fost evaluate în județul Harghita. La rândul său, județul Covasna a 
devenit județ evaluator pentru lucrările scrise din județul Bistrița Năsăud. La Limba și literatura română au 
fost corectate, în județul nostru, 2392 lucrări, la proba de matematică au fost evaluate 2387 lucrări (din care 
67 în limba maghiară și 24 în limba germană), precum și un număr de 67 lucrări de Limba și literatura 
maghiară.  

Conform adresei MEN nr. 34040/25.06.2019, lucrările contestate au fost trimise în Centrul regional de 
contestații din Mureș. 

Centru zonal de evaluare - Şcoala Gimnazială ”Varadi Jozsef”  Sf. Gheorghe, a fost dotat cu un număr de 
3 calculatoare pentru introducerea datelor şi 1 sistem integrat al școlii cu 6 camere pentru monitorizarea 
audio – video pentru sălile unde se desfășoară evaluarea lucrărilor, 2 camere mobile pentru monitorizarea 



 

audio – video pentru sala comisiei, telefoane de serviciu ale membrilor echipei, 1 fax, conexiune la internet  - 
furnizor RDS prin cablu şi wireless, consumabile. 

Centrul Zonal de Evaluare Şcoala Gimnazială ”Nicolae Colan”  Sf. Gheorghe a fost dotat cu un număr 
de 3 copiatoare în stare de funcţionare, 3 calculatoare pentru introducerea datelor şi 1 sistem integrat al școlii 
cu 6 camere pentru monitorizarea audio – video pentru sălile unde se desfășoară evaluarea lucrărilor, 2 
camere mobile pentru monitorizarea audio – video pentru sala comisiei, telefoane de serviciu ale membrilor 
echipei, 1 fax, conexiune la internet  - furnizor RDS prin cablu şi wireless, consumabile. 

Conform calendarului, probele s-au desfășurat astfel: 
o 18 iunie  2019 – proba scrisă la Limba și literatura română 
o 20 iunie 2019 – proba scrisă la Matematică 
o 21 iunie 2019 – proba scrisă la Limba și literatura maghiară 
 

In data de 18.06.2019, cu ocazia monitorizării centrului de examen de la Școala Gimnazială ”Mikes 
Kelemen” din Zagon, de către monitorul MEN împreună cu inspectorii școlari, membri ai Comisiei județene, 
s-a constat faptul că restricționarea accesului în centrul de examen nu a fost realizat, la intrarea în centrul de 
examen nu exista nicio persoană desemnată de către Președintele comisiei din centrul de examen a asigura 
paza. În sala în care comisia a preluat, dezarhivat și multiplicat subiectele camera de supraveghere a 
înregistrat la momentul monitorizării în jurul orei 10, doar 15 minute - la momentul monitorizării nu era in 
funcție ci era pusă la încărcat de unul dintre membrii comisiei, nu a existat înregistrarea audio video a tuturor 
activităților desfășurate pe întregul interval orar de desfășurare a probei. S-a constatat divulgarea subiectului 
la Limba si literatura romana de către membrii comisiei de examen. 

Ministerul Educației Naționale a fost notificat prin adresele nr.4376/19.06.2019 și nr. 4442/24.06.2019 
cu privire la măsurile întreprinse, după analiza situației create, în cadrul Comisiei județene, iar membri 
comisiei au propus următoarele: 
1. Conform art. 9 alin 20 din OMECTS Nr. 4801/31.08.2010, Anexa nr.2, Metodologia de organizare și 

desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a – modificarea deciziei ISG privind 
componența comisiei din centru de examen, astfel: președinte comisie – inspector școlar Szocs Domokos, 
membru în locul doamnei Husu, inspector școlar Miklos Maria. Persoana de contact a rămas aceeași, 
deoarece este singura persoană din unitate care este abilitată să îndeplinească sarcinile acestei funcții în 
comisie. 

2. Conform art. 26, alin 5 din Metodologie – suspendarea, pe o perioadă de 3 ani, a participării prof. 
BARTOS TACSA ZSOLT, prof. BEDNEAG GABRIEL, prof. HUSU STELA ADRIANA, la alte 
examene naționale cu excepția EN II IV VI și a simulărilor județene și naționale. 

3. Conform art. 280, alin 1 din Legea Educației Naționale 1/2011 privind răspunderea disciplinară și 
patrimonială, comisia județeană recomandă începerea procedurii disciplinare la nivelul unității de 
învățământ, imediat după finalizarea probelor scrise la EN VIII 2019 pentru: 

• prof. BARTOS TACSA ZSOLT – președinte comisie/directorul unității de învățământ 
• prof. BEDNEAG GABRIEL - persoana de contact/ directorul adjunct 
• prof. LUPȘA ADRIANA GEANINA – profesor de Limba și literatura română în unitatea de învățământ 
• prof. HUSU STELA ADRIANA – membru în comisia de examen/ profesor de Limba și literatura română 
4. În ceea ce privește sesizarea în scris a organelor de cercetare penală cu privire la abaterea săvârșită 

(conform art. 26, alin 1 din OMECTS Nr. 4801/31.08.2010, Anexa nr. 2, Metodologia de organizare și 

desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a) ”divulgarea integrală a subiectelor de 
examen în timpul derulării probei de examen la Limba și literatura română, în data de 18.06.2019”,  
membrii comisiei județene au votat pentru această măsură.  
 
Raportul de față prezintă analiza rezultatelor la Evaluarea Națională a absolvenților de clasa a VIII-a 

2019 (EN VIII 2019), din perspectiva factorilor care determină variație în performanța elevilor, în funcție de 
caracteristicile elevilor (secția de predare) și ale mediului de rezidență în care se află școala. 



 

Am realizat o analiză detaliată a prezenței la examen, urmată de o analiză a notelor obținute la cele trei 
probe: limba română; matematică; limba maternă, respectiv, limba maghiară. Raportul cuprinde și comparații 
cu simularea națională EN VIII, precum și cu simularea județeană EN VIII organizată de către ISJ Covasna 
în perioada noiembrie – decembrie 2018, dar și cu rezultatele obținute la nivel național. 
 

1. Prezența la evaluarea națională a EN VIII 2019 
 

La Evaluare Națională au fost înscriși un număr de 1652 elevi din clasa a VIII-a, dintre cei 1696 elevi 
promovați, reprezentând 97,40%. Față de simularea națională, numărul elevilor înscriși este cu 239 mai mic, 
iar față de simularea județeană desfășurată în noiembrie – decembrie 2018, cu 359 elevi mai puțini. 

Prezența la nivelul județului a elevilor de clasa a VIII-a a fost de 94,31%, fiind prezenți 1554 elevi. 
Procentul de prezență este asemănător celui înregistrat la nivel național, 94,2%. Trebuie menționat că nu au 
fost eliminați elevi. Comparativ cu simularea națională ( 92,17%) și cu simularea județeană EN VIII 2019, 
procentul de prezență este mai mare (83,24% prezența în noiembrie - decembrie 2018). 

 

Ratele de participare pe discipline, clase și sexe   
 

TOTAL DISCIPLINE 

Lb. română Lb. maghiară Matematică INDICATOR 

Nr. elevi Nr. 

elevi 
(%) Nr. 

elevi 
 (%) F B 

Nr. 

elevi 
(%) F B 

Nr. 

elevi 
 (%) F B 

Înscriși 1652 100 1652 100 794 858 1198 100 588 610 1652 100 794 858 

Neprezentați 94 5,69 81 4,91 26 55 47 3,93 16 31 93 5,63 29 64 

Prezenți 1558 94,31 1571 95,09 768 803 1151 96,07 572 579 1559 94,37 765 794 

 

Ratele de participare pe discipline și clase au fost următoarele:  

• 95,09% (1571 elevi dintr-un total de 1652 elevi) la Limba și literatura română; 

• 96,07% (1151 elevi dintr-un total de 1198) la Limba și literatura maghiară; 

• 94,37% (1559 elevi dintr-un total de 1652) la Matematică; 

 
  Ratele de participare pe secții de predare și mediu de rezidență au fost următoarele: 
 

SECȚIA DE PREDARE MEDIU DE REZIDENȚĂ 
Română Maghiară URBAN RURAL INDICATOR 

Nr. elevi  (%) Nr. elevi  (%) Nr. elevi  (%) Nr. elevi  (%) 
Nr. elevi înscriși 454 100 1198 100 889 100 763 100 

Nr. elevi prezenți  407 89,65 1151 96,08 875 98,43 683 89,52 

Nr. elevi absenți 47 10,35 47 3,92 14 1,57 80 10,48 
 

• 89,65% (407 elevi dintr-un total de 454 elevi înscriși) la secția română; 
• 96,08% (1151 elevi dintr-un total de 1198 elevi înscriși) la secția maghiară;  
• 89,52% reprezintă rata de participare înregistrată în mediul rural; 
• 98,43%  reprezintă rata de participare înregistrată în mediul urban. 
 

  Ratele de participare pe sexe au fost următoarele: 
 

Fete  Băieți  
INDICATOR 

Nr. elevi 
Procent 

(%) 
Nr. elevi 

Procent 
(%) 

Nr. elevi înscriși 794 100 858 100 

Nr. elevi prezenți  765 96,35 793 92,42 

Nr. elevi absenți 29 3,65 65 7,58 
 



 

Fenomenul absenteismului la evaluarea națională EN 2019 a fost mai mare în școlile din mediul rural, 
10,48% dintre elevi, comparativ cu 1,57% elevi din mediul urban și a băieților, 7,58%, comparativ cu al 
fetelor, 3,65%.  

 
2. Rezultate inițiale obținute de elevi la evaluarea națională a EN VIII 2019 
 

Promovabilitatea elevilor la EN VIII 2019, (medii egale sau peste nota 5), la nivelul județului a fost de 
68,10% (1061 elevi au promovat), inferioară celei de la nivel național, 73,12%.  

Față de simularea națională EN VIII 2019, promovabilitatea elevilor este mai mare (54,91% 
promovabilitate în martie 2019), de asemenea, și față de simularea județeană (48,51%).   

Nu s-a obținut nicio medie de 10. 
Un procent de 18,67 % (291 elevi) dintre elevii promovați au obținut medii cuprinse între 5,00-5,99; 

19,32% (301 elevi) au obținut medii cuprinse între 6,00-6,99; 17,39% (271elevi) au obținut medii cuprinse 
între 7,00-7,99; 9,76% (152 elevi) au obținut medii cuprinse între 8,00-8,99; 2,95% (46 elevi) au obținut 
medii cuprinse între 9,00-9,99. 

2.1 Rezultate generale 
 

Număr elevi promovați din cei prezenți Secția de 
predare 

Înscriși Prezenți 
Medii 
sub 5 

Medii 
peste 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
Evaluare națională 

Română 454 407 98 309 76 75 79 55 24 0 

Maghiară 1198 1151 401 750 215 227 188 98 22 0 

TOTAL 1652 1558 497 1061 291 301 271 152 46 0 
Total % 100 94,31 31,89 68,10 18,67 19,32 17,39 9,76 2,95 0 

Simulare națională EN 
Română 524 463 220 243 87 69 40 40 7 0 

Maghiară 1367 1280 566 714 234 207 175 83 15 0 

TOTAL 1891 1743 786 957 321 276 215 123 22 0 
Total % 100 92,17 45,09 54,91 18,42 15,83 12,33 7,05 1,26 0 

 
 

Rezultate generale pe tranșe de medii – comparație EN VIII/ Simulare națională EN VIII 
 

Nr. elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

1,00-
1,99 

2,00-
2,99 

3,00-
3,99 

4,00-
4,99 

5,00-
5,99 

6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
9,99 

10,00 

1652 1558 25 61 137 274 291 301 271 152 46 0 
100% 94,31 1,60 3,92 8,79 17,59 18,68 19,32 17,39 9,76 2,95 0 

1891 1743 41 156 281 308 321 276 215 123 22 0 
100% 92,17 2,35 8,95 16,12 17,67 18,42 15,83 12,34 7,06 1,26 0 

 

 
2.2 Promovabilitatea pe secții de predare  

• 76,17%  (310 elevi dintr-un total de 407 elevi prezenți) la secția română; se constată o creștere față 
de simularea națională (52,48%)  și față de cea județeană (49,77%) 

• 65,25% (751 elevi dintr-un total de 1151 elevi prezenți) la secția maghiară; se constată o creștere 
față de simularea națională (55,78%) și față de cea județeană (48,07%); 

 

TOTAL SECȚIA DE PREDARE 
Română Maghiară INDICATOR 

Nr. elevi (%) 
Nr. elevi (%) Nr. elevi (%) 

Nr. elevi înscriși 1652 100 454 100 1198 100 

Nr. elevi prezenți 1558 94,31 407 89,65 1151 96,08 

Nr. elevi neprezentați 94 5,69 47 10,35 47 3,92 

Nr. elevi promovați 1061 68,10 310 76,17 751 65,25 
 



 

 
2.3 Promovabilitatea pe mediu de rezidență 
La nivelul județului promovabilitatea a fost de 68,10% și se evidențiază situația de defavorizare a 

mediului rural, 50,95%  față de 81,49% înregistrată în mediul urban.  

MEDIU DE REZIDENȚĂ 
URBAN RURAL 

Total 
Secția 

română 
Secția 

maghiară 
Total 

Secția 
română 

Secția 
maghiară 

INDICATOR 

Nr. 
elevi 

(%) 
Nr. 

elevi 
(%) 

Nr. 
elevi 

(%) 
Nr. 

elevi 
(%) 

Nr. 
elevi 

(%) 
Nr. 

elevi 
(%) 

Evaluare națională 

Nr. elevi înscriși 889 100 237 100 652 100 763 100 217 100 546 100 

Nr. elevi prezenți 875 98,43 235 99,16 640 98,16 683 89,52 172 79,26 511 93,59 

Nr. elevi promovați 713 81,49 209 88,94 504 78,75 348 50,95 101 58,72 247 48,34 

Nr. elevi absenți 14 1,57 2 0,84 12 1,84 80 10,48 45 20,74 35 6,41 

Simulare națională 
Nr. elevi înscriși 1032 100 282 100 750 100 859 100 242 100 617 100 

Nr. elevi prezenți 987 95,64 269 95,39 718 95,73 756 88 194 80,16 562 91,08 

Nr. elevi promovați 651 65,96 174 64,68 477 66,43 306 40,48 69 35,56 237 42,17 

Nr. elevi absenți 40 3,87 13 4,61 27 3,6 103 11,99 48 19,83 55 8,91 

Nr. elevi eliminați 5 0,48 0 0 5 0,66 0 0 0 0 0 0 

Simulare județeană 

Nr. elevi înscriși 1098 100 298 100 800 100 913 100 259 100 654 100 

Nr. elevi prezenți 975 88,80 256 85,90 719 89,87 699 76,56 174 67,18 525 80,28 

Nr. elevi promovați 571 58,56 160 62,50 411 57,16 241 34,48 54 31,03 187 35,62 

Nr. elevi absenți 123 11,20 42 14,10 81 10,13 214 23,44 85 35,82 129 19,72 

 
 
2.4 Comparație cu simularea națională și cu cea județeană 
 

 

 
 

• În mediul urban au promovat 713 elevi dintre cei 875 elevi prezenți, 81,49%. Se constată o creștere 
a promovabilității elevilor din mediul urban în comparație cu rezultatele de la simularea națională (65,96%) 
sau față de cea județeană (58,56%). La secția română au promovat 209 elevi dintre cei 235 prezenți, deci 
88,94%. La secția maghiară, promovabilitatea a fost de 78,75%, fiind promovați 504 elevi dintre cei 640 
prezenți.  



 

• În mediul rural promovabilitatea a fost de 50,95 %, fiind promovați 348 elevi dintre cei 683 
prezenți. La cele două secții promovabilitatea a fost de 58,72% la secția română (101 elevi promovați din 
172 prezenți), iar la secția maghiară 48,34% (247 elevi promovați din 511 prezenți). Se constată o creștere a 
promovabilității elevilor din mediul rural în comparație cu rezultatele de la simularea națională (40,48%) sau 
față de cea județeană (34,48%). 

2.5 Promovabilitatea pe discipline  
 

La proba de Limba și literatura română au obținut note egale sau peste 5(cinci) 805 elevi (51,24%), 
procent mult mai mic decât cel național (80,6%). Nu s-a obținut nicio notă de 10. 

La proba de Matematică au promovat cu note peste sau egale cu 5 (cinci) un număr de 816 elevi 
(52,34%), procent inferior celui național (62,7%). S-au obținut 3 note de 10. 

La Limba și literatura maghiară au promovat 94,97% (1091 elevi), s-a obținut o notă de 10, iar 
rezultatele sunt comparabile cu cele de la nivel național (94,99%). 

 

Comparație cu datele naționale 
 

În ceea ce privește disciplinele de examen, procentul notelor mai mari sau egale cu 5, comparativ cu 
rezultatele naționale a fost următorul: 
 

Procent de promovabilitate pe discipline 
INDICATOR 

Limba română Limba maternă Matematică 
Date naționale 80,6% 94,99% 62,7% 
Date județ - TOTAL 51,24% 94,79% 52,34% 
Date județ – secția română 82,85% - 58,23% 
Date județ – secția maghiară 39,93% 94,79% 50,26% 

 

 Din datele comparative reiese că la disciplina Limba și literatura română, procentul de 
promovabilitate la nivelul județului este net inferior celui național. Dacă la secția română s-a înregistrat un 
procent de promovare mai mare decât cel național, la secția maghiară, acesta este considerabil mai mic. 
 La disciplina Limba și literatura maternă, rezultatele obținute la nivelul județului sunt apropiate 
celor de la nivel național. 
 Promovabilitatea la Matematică este ușor mai mică decât cea înregistrată la nivel național. La secția 
română s-a înregistrat un procent de promovabilitate puțin mai mic decât cel național, dar mai mare decât cel 
înregistrat de elevii de la secția maghiară. 
 

 

Promovabilitatea pe discipline la EN VIII comparativ cu Simularea națională a EN VIII și Simularea 
județeană: 

 

DISCIPLINE 

Lb. română Lb. maghiară Matematică 
INDICATOR 

Nr. elevi 
Procent 

(%) 

Nr. 

elevi 

Procent 

(%) 

Nr. 

elevi 

Procent 

(%) 

TOTAL 1652 100 1198 100 1652 100 

Secția română 454 100 0 0 454 100 

Secția maghiară 1198 100 1198 100 1198 100 

Fete  794 100 588 100 794 100 

Băieți  858 100 610 100 858 100 

Urban 889 100 652 100 889 100 

Nr. elevi înscriși EN 

Rural 763 100 546 100 763 100 

TOTAL 1891 100 1367 100 1891 100 

Secția română 524 100 0 0 524 100 

Secția maghiară 1367 100 1367 100 1367 100 

Fete  885 100 656 100 885 100 

Băieți  1006 100 711 100 1006 100 

Urban 1032 100 750 100 1032 100 

Nr. elevi înscriși 
Simulare națională EN 

Rural 859 100 617 100 859 100 



 

TOTAL 2011 100 1454 100 2011 100 

Secția română 557 100 0 0 557 100 

Secția maghiară 1454 100 1454 100 1454 100 

Fete  939 100 695 100 939 100 

Băieți  1072 100 759 100 1072 100 

Urban 1098 100 800 100 1098 100 

Nr. elevi înscriși 
Simulare județeană EN 

Rural 913 100 654 100 913 100 

TOTAL 1571 95,1 1151 96,08 1559 94,37 

Secția română 414 91,19 0 0 407 89,65 

Secția maghiară 1157 96,58 1151 96,08 1152 96,16 

Fete  768 96,72 572 97,28 765 96,34 

Băieți  803 93,59 579 94,92 794 92,54 

Urban 879 98,87 640 98,16 876 98,54 

Nr. elevi prezenți EN 

Rural 692 90,69 511 93,59 683 89,51 

TOTAL 1771 93,65 1302 95,25 1765 93,33 

Secția română 478 91,22 0 0 468 89,31 

Secția maghiară 1293 94,58 1302 95,25 1297 94,87 

Fete  836 94,46 626 95,42 832 94,01 

Băieți  935 92,94 676 95,07 933 92,74 

Urban 993 96,22 728 97,07 995 96,41 

Nr. elevi prezenți 
Simulare națională EN 

Rural 778 90,57 574 93,03 770 89,64 

TOTAL 1794 89,21 1303 89,61 1809 89,96 

Secția română 481 86,36 0 0 487 87,43 

Secția maghiară 1313 90,30 1303 89,61 1322 90,92 

Fete  845 89,99 630 90,95 855 91,05 

Băieți  949 88,53 673 88,70 954 88,99 

Urban 992 90,35 727 90,87 1007 91,71 

Nr. elevi prezenți 
Simulare județeană EN 

Rural 802 87,84 576 88,07 802 87,84 

TOTAL 805 51,24 1091 94,79 816 52,34 
Secția română 343 82,85 0 0 237 58,23 

Secția maghiară 462 39,93 1091 94,79 579 50,26 

Fete  440 57,29 558 97,55 422 55,16 

Băieți  365 45,45 533 92,06 394 49,62 

Urban 559 63,59 627 97,97 590 67,35 

Nr. elevi promovați EN 

Rural 246 35,55 464 90,80 226 33,09 

TOTAL 865 48,84 1155 88,71 624 35,35 
Secția română 325 67,99 0 0 162 34,62 

Secția maghiară 540 41,76 1155 88,71 462 35,62 

Fete  476 56,93 592 94,56 313 37,62 

Băieți  389 41,60 563 83,28 311 33,33 

Urban 591 59,52 683 93,82 463 46,53 

Nr. elevi promovați 
Simulare națională EN 

Rural 274 35,22 472 82,23 161 20,91 

TOTAL 791 44,09 1075 82,50 565 31,23 
Secția română 330 68,60 0 0 145 29,77 

Secția maghiară 461 35,11 1075 82,50 420 31,23 

Fete  433 51,24 556 88,25 288 33,68 

Băieți  358 37,72 519 77,12 277 29,03 

Urban 548 55,24 642 88,31 413 41,01 

Nr. elevi promovați 
Simulare județeană EN 

Rural 243 30,30 433 75,17 152 18,95 

 

 

 

La Limba și literatura română, elevii de la secția română au promovat în proporție de 82,85%, valoare 
mai mare decât cea națională, de 80,6%, iar cei de la secția cu predare în limba maghiară, 39,93%, mult 
inferioară. Cea mai mică promovabilitate a fost înregistrată în mediul rural, 35,55%, mai mică decât cea a 
elevilor din mediul urban, 63,59%.  Fetele au promovat în procent mai mare 57,29% comparativ cu băieții, 
care au înregistrat 45,45%. Se constată o îmbunătățire a rezultatelor obținute la EN VIII față de cele obținute 
la Simularea națională, respectiv, Simularea județeană.  

Rezultate Simulare 
județeană 

Rezultate Simulare 
națională 

Rezultate Evaluare 
națională INDICATOR 

Secția 
română 

Secția 
maghiară 

Secția 
română 

Secția 
maghiară 

Secția 
română 

Secția 
maghiară 



 

Procent 
promovabilitate 68,60% 35,11% 67,99% 41,76% 82,85% 39,93% 

 

 La Matematică, cea mai mică promovabilitate a fost înregistrată în mediul rural, 33,09%, la jumătate 
față de ce înregistrată în mediul urban, 67,35%. Rezultatele obținute de fete, 55,16% sunt puțin mai mari 
decât ale băieților, 49,62%, iar elevii de la secția română, asemănător, au un rezultat, 58,23%, ușor superior 
celor de la secția maghiară, 50,26%. Este evidentă îmbunătățirea rezultatelor de la simulări la EN. 
 

Rezultate Simulare 
județeană 

Rezultate Simulare 
națională 

Rezultate Evaluare 
națională INDICATOR 

Secția 
română 

Secția 
maghiară 

Secția 
română 

Secția 
maghiară 

Secția 
română 

Secția 
maghiară 

Procent 
promovabilitate 29,77% 31,23% 34,62% 35,62% 58,23% 50,26% 

 
 
 La Limba și literatura maghiară, rezultatele sunt apropiate ca valori procentuale și se observă o 
îmbunătățire și a acestora comparativ cu rezultatele simulărilor. 

INDICATOR 
Rezultate Simulare 

județeană 
Rezultate Simulare 

națională 
Rezultate Evaluare 

națională 
Procent promovabilitate 82,50% 88,71% 94,79% 

 

3. Rezultate obținute de elevi la simularea națională  EN 2019, pe discipline 
 
a) La Limba și literatura română, au fost prezenți 1571 elevi din cei 1652 elevi înscriși, reprezentând 

95,1%. Au obținut note peste 5 un număr de 805 elevi, reprezentând 51,24% promovabilitate (elevi 
promovați dintre cei prezenți). De la secția română au promovat 343 elevi, reprezentând 82,85%, iar de la 
secția maghiară 462 elevi, ceea ce reprezintă 39,93% promovabilitate, semnificativ mai mică față de secția 
română. În mediul urban, promovabilitatea este semnificativ mai mare 63,59% (559 elevi), comparativ cu 
cea din mediul rural 35,55% (246 elevi). Nu s-a obținut nicio notă de 10. Fetele au înregistrat o 
promovabilitate de 57,29% (440 promovate), comparativ cu cei 365 băieți, adică, 45,45%. 

 

Situația notelor obținute 
  

 Note 

sub 5 

Note 

peste 5 

1-

1.99 

2-

2.99 

3-

3.99 

4-

4.99 

5-

5.99 

6-

6.99 

7-

7.99 

8-

8.99 

9-

9.99 
10 

Total elevi  766 805 198 225 194 149 211 178 186 146 84 0 

Procente % 48,76 51,24 12,6 14,32 12,35 9,48 13,43 11,33 11,83 9,29 5,35 0 
 

 
 

 

Un procent de 12,6 % (198 elevi) dintre elevii prezenți au obținut note cuprinse între 1,00-1,99; 14,32% 
(225 elevi) au obținut note cuprinse între 2,00-2,99; 12,35% (194 elevi) au obținut note cuprinse între 3,00-
3,99; 9,48% (149 elevi) au obținut note cuprinse între 4,00-4,99; 13,43% (211 elevi) au obținut note cuprinse 
între 5,00-5,99; 11,33% (178 elevi) au obținut note cuprinse între 6,00-6,99; 11,83% (186 elevi) au obținut 
note cuprinse între 7,00-7,99; 9,29% (146 elevi) au obținut note cuprinse între 8,00-8,99; 5,35% (84 elevi) au 
obținut note cuprinse între 9,00-9,99. Nicio notă de 10. 

 
 

 
 

  
La secția română, unde  promovabilitatea a fost de 82,85%, cele mai multe note s-au situat în intervalul 8-
8,99 (21,5%), iar cele mai puține, în intervalul 1-1,99 (2,9%).  
 La secția maghiară, promovabilitatea a fost 39,93%, cele mai multe note fiind înregistrate în intervalul 
2-2,99 (17,71%), iar cele mai puține, în intervalul 9-9,99 (0,95%).  
 În mediul urban, cele mai multe note au fost înregistrate în intervalul 7-7,99 (15,81%), iar cele mai 
puține, în intervalele 1-1,99 și 9-9,99 (7,17%). Promovabilitatea înregistrată în mediul urban a fost de 
63,59%.  



 

 În mediul rural, promovabilitatea elevilor a fost mult mai mică decât cea înregistrată în mediul 
urban, doar 35,55%. Cele mai multe note au fost înregistrate în intervalul 2-2,99 (21,39%), iar cele mai 
puține, în intervalul 9-9,99 (3,03%).  
Procentul de promovabilitate în mediul urban este mult mai mare față de cel înregistrat în mediul rural. 
  
 Promovabilitatea înregistrată de fete (57,29%) este mai mare decât a băieților (45,45%).  Cele mai 
bune note peste 5,00 au fost înregistrate în intervalul 5-5,99 (14,07%) de băieți, procent asemănător cu al 
fetelor, dar în intervalul 7,-7,99 (14,06), iar cele mai slabe rezultate, de către băieți, în intervalele 1-1,99 și 2-
2,99 (16,19%). 
 Rezultatele obținute la Limba și literatura română sunt foarte modeste comparativ cu cele de la nivel 
național. 
  

b) La Limba și literatura maghiară, au fost prezenți 1151 elevi din cei 1198 elevi înscriși, 
reprezentând 96,07%. Au obținut note peste 5 un număr de 1091 elevi, reprezentând 94,79% 
promovabilitate (elevi promovați dintre cei prezenți). În mediul urban, promovabilitatea este mai mare 
97,97% (627 elevi), comparativ cu cea din mediul rural 90,8% (464 elevi). S-au obținut o notă de 10. Fetele 
au înregistrat o promovabilitate de 97,55% (558 promovate), comparativ cu cei 533 băieți, adică, 92,06%. 

 

Situația notelor obținute 
  

 Note 

sub 5 

Note 

peste 5 

1-

1.99 

2-

2.99 

3-

3.99 

4-

4.99 

5-

5.99 

6-

6.99 

7-

7.99 

8-

8.99 

9-

9.99 
10 

Total elevi  60 1091 1 13 22 24 74 124 265 330 297 1 

Procente % 5,21 94,79 0,09 1,13 1,91 2,08 6,43 10,77 23,02 28,67 25,80 0,09 
 

 

Un procent de 0,09 % (1 elev) dintre elevii prezenți au obținut note cuprinse între 1,00-1,99; 1,13% (13 
elevi) au obținut note cuprinse între 2,00-2,99; 1,91% (22 elevi) au obținut note cuprinse între 3,00-3,99; 
2,08% (24 elevi) au obținut note cuprinse între 4,00-4,99; 6,43% (74 elevi) au obținut note cuprinse între 
5,00-5,99; 10,77% (124 elevi) au obținut note cuprinse între 6,00-6,99; 23,02% (265 elevi) au obținut note 
cuprinse între 7,00-7,99; 28,67% (330 elevi) au obținut note cuprinse între 8,00-8,99; 25,80% (297 elevi) au 
obținut note cuprinse între 9,00-9,99 și 0,09%  (1 elev) nota 10. 

 
 

 În mediul urban, cele mai multe note au fost înregistrate în intervalul 9-9,99 (34,22%), iar cele mai 
puține, în intervalul 1-1,99 (0%). Nu s-a obținut nicio notă de 10. Promovabilitatea înregistrată în mediul 
urban a fost de 97,97%. 
 În mediul rural, promovabilitatea elevilor a fost puțin mai mică decât cea înregistrată în mediul 
urban, 90,80%. Cele mai multe note au fost înregistrate în intervalul 7-7,99 (26,22%), iar cele mai puține, în 
intervalul 1-1,99 (0,19%). S-a obținut o notă de 10 (0,19%).  

 

  Promovabilitatea înregistrată de fete este mai mare (97,55%) decât a băieților (92,06%). Cele mai 
bune note peste 5,00 au fost înregistrate în intervalul 9-9,99 (36,01%) de fete, iar cele mai slabe rezultate, de 
către băieți în intervalul 1-1,99 (0,17%). 
 Rezultatele obținute la Limba și literatura maghiară sunt comparative cu cele de la nivel național. 

c) La Matematică au fost prezenți 1559 elevi din cei 1652 elevi înscriși, reprezentând 94,37%. Au 
obținut note peste 5 un număr de 816 elevi, reprezentând 52,34% promovabilitate (elevi promovați dintre 
cei prezenți). De la secția română au promovat 237 elevi, reprezentând 58,23%, iar de la secția maghiară 
579 elevi, ceea ce reprezintă 50,26% promovabilitate puțin mai mică față de secția română. În mediul urban, 
promovabilitatea este semnificativ mai mare 67,35% (590 elevi), comparativ cu cea din mediul rural 33,09% 
(226 elevi). S-au obținut 3 note de 10, în mediul urban. Fetele au înregistrat o promovabilitate de 55,16% 
(422 promovate), comparativ cu cei 394 băieți, adică, 49,62%. 

 

Situația notelor obținute 
  

 Note 

sub 5 

Note 

peste 5 

1-

1.99 

2-

2.99 

3-

3.99 

4-

4.99 

5-

5.99 

6-

6.99 

7-

7.99 

8-

8.99 

9-

9.99 
10 

Total elevi  743 816 52 131 239 321 266 251 162 82 52 3 

Procente % 47,66 52,34 3,33 8,4 15,33 20,59 17,06 16,10 10,39 5,26 3,33 0,19 
 

 
 

 



 

Un procent de 3,33 % (52 elevi) dintre elevii prezenți au obținut note cuprinse între 1,00-1,99; 8,4% (131 
elevi) au obținut note cuprinse între 2,00-2,99; 15,33% (239 elevi) au obținut note cuprinse între 3,00-3,99; 
20,59% (321 elevi) au obținut note cuprinse între 4,00-4,99; 17,06% (266 elevi) au obținut note cuprinse 
între 5,00-5,99; 16,1% (251 elevi) au obținut note cuprinse între 6,00-6,99; 10,39% (162 elevi) au obținut 
note cuprinse între 7,00-7,99; 5,26% (82 elevi) au obținut note cuprinse între 8,00-8,99; 3,33% (52 elevi) au 
obținut note cuprinse între 9,00-9,99. S-au obținut 3 note de 10, 0,19%. 
 La secția română promovabilitatea a fost de 58,23%, cele mai multe note s-au situat în intervalul 5-
5,99 (20,15%), iar cele mai puține, în intervalul 8-8,99 și 9-9,99 (4,66%). 0,49% note au fost de 10.  
 La secția maghiară promovabilitatea a fost 50,26%, cele mai multe note fiind înregistrate în intervalul 
4-4,99 (21,44%), iar cele mai puține, în intervalul 1-1,99 (2,69%). 0,08% note au fost de 10.   
 

 

 În mediul urban cele mai multe note au fost înregistrate în intervalul 6-6,99 (20,77%), iar cele mai 
puține, în intervalul 1-1,99 (0,45%). Promovabilitatea înregistrată în mediul urban a fost de 67,35%. 0,34% 
note au fost de 10.  
 În mediul rural, promovabilitatea elevilor a fost mult mai mică decât cea înregistrată în mediul 
urban, doar 33,09%. Cele mai multe note au fost înregistrate în intervalul 4-4,99 (22,69%), iar cele mai 
puține, în intervalul 9-9,99 (0,88%). 
 Procentul de promovabilitate în mediul urban este mult mai mare față de cel înregistrat în mediul 
rural.  

 

 Promovabilitatea înregistrată de fete (55,16%) este mai mare decât a băieților (49,62). Cele mai bune 
note peste 5,00 au fost înregistrate în intervalul 6-6,99 (18,43%) de fete, iar cele mai slabe rezultate, de către 
băieții în intervalul 4-4,99 (22,41%). 
 Rezultatele obținute la Matematică sunt mai mici comparativ cu cele de la nivel național.  

 

4. CONTESTAȚII 
În județul Covasna, au fost depuse un număr de 197 contestații, astfel: 

• Limba și literatura română – 92 contestații 
• Limba și literatura maghiară – 41 contestații 
• Matematică – 64 contestații 

Conform metodologiei, notele obținute la contestații au fost cele finale. Soluționarea acestora a condus la 
obținerea rezultatelor finale. După rezolvarea contestațiilor promovabilitatea a scăzut ușor, la 67,97%. Doi 
elevi nu au reușit să rămână cu media peste 5 (cinci). Pot fi trase următoarele concluzii: 

Limba și literatura română 
Pentru un număr de 17 lucrări nota a crescut; 
Pentru 74 lucrări nota a scăzut; 
La 1 lucrare nota nu a fost modificată; 
Limba și literatura maghiară 
Pentru 2 lucrări nota nu a fost modificată; 
La 23 lucrări nota a crescut; 
La 16 lucrări nota a scăzut; 
Matematică 
Pentru un număr de 33 lucrări nota a crescut; 
Pentru 26 lucrări nota a scăzut; 
La 5 lucrări nota nu a fost modificată. 

 
Rezultate generale după soluționarea contestațiilor 

Elevi 

înscriși 

Elevi 

absenți 

Elevi 

prezenți 

Note 

sub 5 

Note 

peste 5 

1-

1.99 

2-

2.99 

3-

3.99 

4-

4.99 

5-

5.99 

6-

6.99 

7-

7.99 

8-

8.99 

9-

9.99 
10 

1652 94 1558 499 1059 25 61 136 277 291 302 267 153 46 0 

Procente 

% 
  32,03 67,97 1,6 3,92 8,73 17,78 18,68 19,38 17,14 9,82 2,95 0 

 
 
 



 

 Deși, promovabilitatea la fiecare disciplină, a crescut ușor după soluționarea contestațiilor, numărul 
mediilor de promovare a scăzut foarte puțin, de la 68,10% la 67,97% (2 elevi nu au mai obținut media de 
promovare 5). 
 

Promovabilitatea pe discipline 

 

 

 
5. Concluzii 
Pornind de la analizele efectuate, pot fi desprinse următoarele concluzii: 
• Nu au fost constate sincope în buna organizare a EN VIII 2019, de către comisia județeană 
• Nu toate comisiile din Centrul de examen și-au desfășurat activitatea conform procedurilor, 

constatările fiind făcute cu prilejul monitorizării desfășurării activităților (Liceul ”Korosi Csoma Sandor” 
Covasna, Școala Gimnazială ”Apor Istvan” Sânzieni, Școala Gimnazială ”Bibo Jozsef” Brateș, Școala 
Gimnazială ”Mikes Kelemen” Zagon, Președintele comisie nu a desemnat persoana responsabilă cu 
derularea și monitorizarea procesului de monitorizare audio video. Nu a fost verificat sistemul de 
monitorizare audio video astfel încât sa fie funcțional pe toata perioada desfășurării probei de examen, 
concret în centrul de examen de la Școala Gimnaziala ”Mikes Kelemen” din Zagon, în sala în care comisia a 
preluat, dezarhivat și multiplicat subiectele, camera de supraveghere a înregistrat la momentul monitorizării 
în jurul orei 10 în data de 18.06.2019 doar 15 minute - la momentul monitorizării nu era în funcție ci era pusă 
la încărcat de unul dintre membrii comisiei, nu a existat înregistrarea audio video a tuturor activităților 
desfășurate pe întregul interval orar de desfășurare a probei. S-a constatat ulterior, divulgarea subiectului la 
Limba si literatura română de către membrii comisiei de examen de la Școala Gimnazială ”Mikes Kelemen” 
Zagon).  

• Comisia județeană a dispus înlocuirea unor membrii în CE, Școala Gimnazială ”Mikes Kelemen” 
Zagon (prof. Bartos Tacsa Zsolt, prof. Husu Stela), recomandarea începerii procedurii disciplinare la nivelul 
unitatii de învățământ imediat după finalizarea probelor scrise pentru Bartos Tacsa Zsolt, Bedneag Gabriel, 
Lupsa Adriana Geanina, Husu Stela Adriana. Conform art. 26 alin 5 din Metodologie suspendarea pe, o 



 

perioada de 3 ani a participării prof. Bartos Tacsa Zsolt, prof. Bedneag Gabriel, prof. Husu Stela la alte 
examene naționale cu excepția EN II, IV, VI si a simulărilor județene și naționale. Demararea procedurii de 
sancționare administrativă, demararea procedurii de cercetare penală. 

• Prezența la evaluarea națională EN VIII 2019  a fost (94,31%) apropiată de cea înregistrată la nivel 
național, (94,2%), iar ratele de participare pe discipline sunt ușor variabile, cea mai bună prezență fiind 
înregistrată la Limba și literatura maghiară. 

• Fenomenul absenteismului la evaluarea națională EN 2019 a fost mai mare în școlile din mediul 
rural, 10,48% dintre elevi, comparativ cu 1,57% elevi din mediul urban și a băieților, 7,58%, comparativ cu 
al fetelor, 3,65%.   

• Cea mai bună rată de participare a fost înregistrată de elevii secției maghiare, 96,08%.  
• Numărul elevilor care nu au participat la evaluarea națională deși au promovat clasa a VIII-a  (138 

elevi dintre cei 1696 absolvenți, respectiv, 8,13%). Menționez că la Simularea națională a EN VIII 2019 
desfășurată în luna martie au fost înscriși 1891 elevi și au fost prezenți 1743. 

• Promovabilitatea elevilor la EN VIII 2019, (medii egale sau peste nota 5), la nivelul județului a fost 
de 67,97% (1059 elevi au promovat), inferioară celei de la nivel național, 73,2%. Față de simularea națională 
EN VIII 2019, promovabilitatea elevilor este mai mare (54,91% promovabilitate în martie 2019). 

• Cea mai mare promovabilitate a fost înregistrată de secția română în mediul urban, 88,94%, 
superioară celei înregistrate la nivel național (73,2%). Și la secția maghiară în mediul urban a fost 
înregistrată o promovabilitate superioară celei naționale, 78,75%. 

• La disciplina Limba și literatura română s-a înregistrat un procent scăzut de promovabilitate a 
elevilor (51,69%) comparativ cu datele naționale (80,6%),  la secția maghiară (40,54%), comparativ cu 
(82,85%)  la secția română, ușor mai mare decât cea națională. Fetele au avut o promovabilitate mai mare 
(57,55%) decât băieții (46,08%). Nu fost obținute note de 10. 

• La Limba și literatura maghiară procentul de promovabilitate (94,87%) este apropiat de cel național 
de limbă maternă (94,99%), iar a băieților (92,23%) mai mică decât promovabilitatea fetelor (97,55%). A 
fost consemnată 1 notă de 10, obținută în mediul rural, de fete. 

• Promovabilitatea la Matematică (52,60%) este inferioară datelor naționale (62,7%), la secția 
română (58,97%), iar la secția maghiară (50,35%). Fetele au avut o promovabilitate mai mare (55,56%) 
decât băieții (49,75%). Un număr de 3 absolvenți, din mediul urban, au obținut nota 10. 

• Mediul rural continuă să rămână în situație defavorizată. Toate rezultatele înregistrate în mediul 
rural sunt mai slabe decât cele înregistrate în mediul urban. Se impune creșterea calității educației în 
școlile rurale. Promovabilitatea în mediul rural (50,51%) este net inferioară celei obținute în mediul 
urban (81,6049%). 

• Diferențe mari între rezultatele finale, obținute după soluționarea contestațiilor, la diferitele 
discipline de studiu (rezultate slabe la Limba și literatura română – 51,69% și Matematică – 52,60%) 
comparativ cu cele obținute la Limba și literatura maghiară – 94,87%. 

• Rezultatele obținute de fete sunt mai bune decât cele ale băieților la toate disciplinele 
• Nu au existat elevi eliminați. 
• Nu au fost obținute medii de 10. 
 
6. Măsuri propuse pentru îmbunătățirea rezultatelor în anul școlar următor 
o Este necesară îmbunătățirea rezultatelor la toate disciplinele, prin realizarea orelor de pregătire 

suplimentară/ pregătire remedială, diversificarea strategiilor didactice, personalizarea sarcinilor elevilor 
pentru ca toți să atingă competențele prevăzute de programele școlare și monitorizarea acestor activități de 
inspectorii școlari pe discipline.  

o Pentru Centrele de examen - O mai mare atenție a organizării examenelor naționale și a respectării 
metodologiilor și a procedurilor, a îndeplinirii atribuțiilor de către toți membrii comisiei de examen - pentru 
evitarea superficialității si apariția unor încălcări ale prevederilor acestora, care să conducă la urmări 
disciplinare și penale. Interzicerea activității în școală a tuturor categoriilor de personal pe durata desfășurării 
probelor scrise. 

o În vederea îmbunătățirii rezultatelor obținute la Evaluarea națională de către absolvenții clasei a 
VIII-a, propun condiționarea admiterii în clasa a IX-a liceu de obținerea notei 5,00 (cinci) la fiecare 
disciplină de examen.  

o Posibilitatea de a participa la una sau la mai multe probe scrise fără a fi condiționată prezența la una 
dintre probe de prezența la cealaltă/celelalte.  



 

o Recunoașterea probelor susținute într-o sesiune a EN VIII-a în sesiunea/sesiunile următoare. 
   

 
RAPORT 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2019 

 
 

I. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT SESIUNEA 
IUNIE-IULIE 2019 

Prima sesiune a examenului de bacalaureat 2019 s-a desfășurat conform prevederilor Legii Educaţiei 
Naţionale nr. 1/ 2011, a Ordinului ministrului nr. 4830 din 30.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea 

examenului de bacalaureat naţional – 2019, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de 
bacalaureat, aprobată prin OMECTS nr. 4799/ 2010 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 
25.01.2011 şi a Ordinului ministrului nr. 4800/ 2010 privind disciplinele şi programele pentru examenul de 
bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 67 bis din 26.01.2011, a adreselor, 
procedurilor şi reglementărilor transmise de MEN şi CNEE în vederea unei bune organizări şi desfăşurări a 
acestui examen naţional: 
1. Procedura nr. 33794/18.06.2019 de selecție și nominalizare  a președinților comisiilor din centrele  de 

examen şi din centrele zonale de evaluare în cadrul examenului de bacalaureat naţional – 2019. 
2. Precizări MEN nr. 34035/24.06.2019 cu privire la completarea foilor tipizate de examen, secretizarea şi 

resecretizarea lucrărilor scrise în cadrul examenului de bacalaureat naţional – 2019 
3. Adresa nr. 33426/11.06.2019 cu privire la afișarea nr. de telefon TELVERDE 
4. Procedura nr. 30728/17.04.2019 cu privire la documentele tip de înscriere la examenul de bacalaureat 

naţional 2019. 
5. Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4830 din 30 august 2018 privind organizarea şi 

desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2019. 
6. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat-2011, Anexa 2 la 

Ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, valabilă pentru examenul de bacalaureat naţional – 2019. 
7. OMEN nr. 3856/03.04.2019 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor 

desemnate în cadrul examenului de bacalaureat 2019 
8. Procedura operaţională nr. 32620/27.05.2019 privind activitatea de supraveghere audio-video, prin 

intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în unităţile şcolare din sistemul naţional de 
învăţământ, pe perioada desfăşurării probelor şi activităţilor specifice din cadrul examenelor naţionale în 
anul şcolar 2018-2019 

9. Procedura nr. 26651/14.02.2019 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii 
cu deficiențe de vedere/deficienţe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care 
susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de 
bacalaureat - sesiunea 2019 

10. Adresa MEN nr. 33835/19.06.2019 referitoare la arondarea candidaţilor care au finalizat în cadrul 
învăţământului liceal specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul examenului de 
bacalaureat naţional, sesiunile anului 2019 

11. Procedura nr. 33793/18.06.2019 privind evaluarea lucrărilor scrise, soluționarea contestațiilor şi 
transmiterea rezultatelor în cadrul examenului de bacalaureat naţional – 2019 

12. LISTA olimpiadelor și concursurilor internaționale recunoscute de MEN pentru care se pot echivala 
probele scrise de la examenul național de bacalaureat, conform prevederilor art. 4  alin. (2) din 
Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, aprobată cu OMECTS nr. 
4799/31.08.2010, valabilă și pentru anul 2019, înregistrată cu nr. 26002/05.02.2019. 



 

13. Procedura nr. 33856/19.06.2019 privind transportul lucrărilor scrise din cadrul examenului de 
bacalaureat național 2019  de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare şi la comisiile 
regionale/judeţene/ale municipiului Bucureşti de contestaţii 

14. Manual de proceduri privind organizarea și desfășurarea procesului de transfer/preluare a arhivelor de 
subiecte 

15. Adresa nr. 33854 către IȘJ referitoare la monitori BAC  
 1. Pregătirea şcolilor și a candidaților în vederea organizării şi desfăşurării examenului de 
bacalaureat 2019 

Măsurile întreprinse de IŞJ Covasna, pe parcursul anului şcolar 2017-2018 pentru pregătirea 
examenului de bacalaureat au fost complexe şi s-au derulat ţinând cont de prevederile Metodologiei privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, valabilă şi pentru examenul de bacalaureat 2019: 
• Informarea constantă şi la timp a tuturor cadrelor didactice asupra noutăţilor privitoare la modul 

de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de bacalaureat 2019; 
• Diseminarea şi prelucrarea tuturor materialelor, adreselor şi reglementărilor MEN; 
• Diseminarea şi prelucrarea programelor de examen, în cadrul întâlnirilor metodice cu profesorii 

la fiecare specialitate şi în cadrul şedinţelor organizate de IŞJ Covasna cu directorii unităţilor de 
învăţământ; 

• Acţiuni de monitorizare şi consiliere a modului de pregătire a elevilor în vederea susţinerii 
examenului naţional de bacalaureat, prin efectuarea unor inspecţii tematice şi de specialitate de 
către inspectorii de specialitate şi profesorii metodişti;  

• Verificarea modului de dotare a şcolilor cu camere de luat vederi,aparatură xerox, calculatoare, 
imprimantă, telefoane etc. 

• Cuprinderea în inspecţiile tematice derulate a unor aspecte specifice monitorizării modului de 
pregătire a absolvenţilor claselor a XII-a şi a XIII-a în vederea susţinerii examenului de 
bacalaureat 2019 şi a modului de pregătire a centrelor de examen şi a centrului zonal de 
evaluare pentru desfăşurarea în bune condiţii a primei sesiuni examenului de bacalaureat 2019.  

 
 

ACTIVITĂȚI SPECIFICE DERULATE 

1. INFORMAREA ELEVILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE 

În cursul lunii octombrie secretarul comisiei județene a derulat următoarele activități  

� Întâlniri organizate cu elevii din clasele a XII-a/ a XIII-a, în cadrul cărora s-au abordat următoarele 
aspecte: 

� Prelucrarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de 
bacalaureat, aprobată prin OMECTS nr. 4799/ 2010 

� Prelucrarea prevederilor OMEN nr. 4830 din 30.08.2018, privind organizarea și desfășurarea 
examenului de bacalaureat național – 2019 

� Discuții cu direcțiunea unității de învățământ și cadrele didactice cu privire la modul de organizare a 
orelor suplimentare de pregătire la disciplinele de examen. 
 

2. SIMULĂRI ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT. 

a. Organizarea și desfășurarea unei simulări la nivelul judeţului în organizarea IŞJ Covasna la 
nivelul unităţilor de învăţământ.  

Programarea probelor de examen: 
• Desfășurarea probei E(a) – Limba şi literatura română – 28 noiembrie 2018, cu începere de 

la ora 09:00. 
• Desfășurarea probei E(c) – Matematică sau Istorie – 04 decembrie 2018 cu începere de la ora 

09:00. 



 

• Desfășurarea probei E(b) – Limba şi literatura maghiară – 13 decembrie 2018, cu începere 
de la ora 09:00. 

Organizarea şi desfăşurarea simulării examenului de bacalaureat 2019 
• Subiectele au fost elaborate la nivelul IŞJ Covasna iar preluarea acestora s-a realizat de către 

persoana de contact conform procedurii IȘJ Covasna nr. 01-13 
• Durata fiecărei probe a fost de trei ore. Pe parcursul desfăşurării probelor de examen s-au respectat 

prevederile metodologiei în vigoare.  
• Înainte de începerea probelor de examen, elevii au fost informați asupra prevederilor Metodologiei 

în vigoare și a prevederilor OMEN nr. 4830/ 30.08.2018  privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului de bacalaureat naţional – 2019. 

• Ora de începere a probelor, pentru fiecare dintre zilele în care se organizează simularea, a fost ora 
09.00. Probele au avut durata de câte 3 ore.  

• În fiecare din zilele de susţinere a probelor în cadrul simulării, s-a asigurat prezenţa elevilor în 
sălile de concurs în intervalul 08:30-08:45. Elevii au fost distribuiţi pe săli conform unei repartizări 
prealabile, afişate pe uşa fiecărei săli de examen.  

• Repartizarea elevilor în sălile de examen s-a realizat în ordine alfabetică, câte 1 elev în bancă.  
• Pentru fiecare sală de examen, directorul a asigurat prezenţa a câte 2 profesori asistenţi (cadre 

didactice cu altă specialitate decât cea la care s-a susținut proba). 
• Asistenţii de săli au avut responsabilitatea desfăşurării probelor în condiţii de corectitudine. În acest 

sens, s-au respectat prevederile metodologice în vigoare. Abaterile de la deontologia profesională   
s-au sancționat conform legii.  

• Elevii participanţi au semnat un tabel de prezenţă, în prezenţa profesorilor asistenţi. 
• Redactarea lucrărilor scrise s-a realizat pe foi tipizate, cu completarea aceluiaşi tip de date la 

nivelul şcolii şi cu securizarea datelor de identificare a elevului.  
• La finalul timpului alocat elaborării lucrării scrise, asistenţii de sală au predat lucrările şi tabelul de 

prezenţă directorului.  
• După colectarea tuturor lucrărilor scrise, directorul, împreună cu persoanele desemnate de acesta, 

au numerotat lucrările, le-au împărțit în seturi egale şi le-au predat profesorilor evaluatori din 
şcoală. 

 
 
Evaluarea lucrărilor şi prelucrarea rezultatelor: 

• Evaluarea lucrărilor s-a realizat de către cadrele didactice de specialitate din cadrul unității de 
învățământ, numite prin decizie a directorului în comisia de simulare a examenului de bacalaureat 
2019. 

• Lucrările au fost amestecate, numerotate şi au fost date spre evaluare profesorilor evaluatori. 
• Evaluarea fiecărei lucrări s-a realizat în şcoală, de către doi profesori de specialitate cf. împărţirii 

făcute de președintele comisiei de simulare. 
• La evaluarea lucrărilor s-au respectat prevederile art. 11 din OMEN nr. 4830/ 30.08.2018 privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2019: 
(1) În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea 

finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele 
celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu 
două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de 
bacalaureat.  

(2) În cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 
punct, acestea nu se transcriu pe lucrare şi se procedează astfel:  
- preşedintele comisiei nominalizează alţi doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;  
- după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec 

pe lucrare şi se semnează de către evaluatori;  
- preşedintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două 

note - valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note - 
valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare şi semnează. 

• Notele obţinute la fiecare probă de examen au fost trecute în catalog la rubrica Note, în cazul 
elevilor din seria curentă. 

• Lucrările elevilor trebuie arhivate pentru un an de zile.   
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Colegiul Național 
"Mihai Viteazul" 
Sfântu Gheorghe 122 119 3 0 62 53 9 57 14 17 19 7 0 

47.90% 

Colegiul Național 
"Székely Mikó" 
Sfântu Gheorghe 88 82 6 0 34 33 1 48 7 22 17 2 0 

58.54% 

Liceul "Kőrösi 
Csoma Sándor" 
Covasna 81 80 1 0 66 65 1 14 4 5 5 0 0 

17.50% 

Liceul de Arte 
"Plugor Sándor" 
Sfântu Gheorghe 48 44 4 0 29 28 1 15 6 8 1 0 0 

34.09% 

Liceul Pedagogic 
"Bod Péter" Târgu 
Secuiesc 52 50 2 0 41 41 0 9 7 2 0 0 0 

18.00% 

Liceul Tehnologic 
"Apor Péter" 
Târgu Secuiesc 65 35 30 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 

0.00% 

Liceul Tehnologic 
"Baróti Szabó 
Dávid" Baraolt 77 44 33 0 32 32 0 12 6 3 3 0 0 

27.27% 

Liceul Tehnologic 
"Constantin 
Brâncuși" Sfântu 
Gheorghe 44 24 20 0 24 23 1 0 0 0 0 0 0 

0.00% 

Liceul Tehnologic 
"Gábor Áron" 
Târgu Secuiesc 49 49 0 0 48 47 1 1 0 1 0 0 0 

2.04% 

Liceul Tehnologic 
"Nicolae 
Bălcescu" 
Întorsura Buzăului 101 51 50 0 51 51 0 0 0 0 0 0 0 

0.00% 

Liceul Tehnologic 
"Puskás Tivadar" 
Sfântu Gheorghe 86 63 23 0 61 61 0 2 2 0 0 0 0 

3.17% 

Liceul Tehnologic 
Economic - 
Administrativ 
"Berde Áron" 
Sfântu Gheorghe 

48 47 1 0 47 46 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 

Liceul Teologic 
Reformat Sfântu 
Gheorghe 57 55 2 0 36 34 2 19 10 8 1 0 0 

34.55% 

Liceul Teologic 
Reformat Târgu 
Secuiesc 62 58 4 0 30 29 1 28 4 18 6 0 0 

48.28% 

Liceul Teoretic 
"Mikes Kelemen" 
Sfântu Gheorghe 82 80 2 0 41 37 4 39 14 19 6 0 0 

48.75% 



 

Liceul Teoretic 
"Mircea Eliade" 
Întorsura Buzăului 84 80 4 0 42 39 3 38 13 17 6 2 0 

47.50% 

Liceul Teoretic 
"Nagy Mózes" 
Târgu Secuiesc 103 94 9 0 44 41 3 50 11 19 15 5 0 

53.19% 

TOTAL 1249 1055 194 0 723 695 28 332 98 139 79 16 0 31.47% 
 
 

S-a recomandat ca, în vederea unei pregătiri corespunzătoare a examenului de bacalaureat 
2019, fiecare unitate de învăţământ care are clase liceale să țină cont de următoarele aspecte: 

1. Prelucrarea  rezultatelor elevilor şi părinţilor şi elaborarea plan de măsuri specific în vederea unei 
pregătiri corespunzătoare a elevilor pentru susţinerea examenului de bacalaureat 2019.  

2. Realizarea unui program al pregătirilor suplimentare a elevilor la toate disciplinele de examen pentru 
semestrul II al acestui an şcolar (program îndosariat la direcţiune şi afişat în cancelarie şi în sălile 
claselor terminale). 

3. Monitorizarea permanentă a modului de desfăşurare a acestor ore de pregătire şi a prezenţei elevilor 
la aceste activităţi (situaţii ale prezenţei pe clase/ discipline îndosariate la direcţiune). 

4. Desfăşurarea unor şedinţe cu părinţii în care să fie prelucrate prevederile Metodologiei în vigoare şi 
a Calendarului de desfăşurare a examenului de bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2019 (procese-
verbale îndosariate la direcţiune). 

5. Informarea constantă a elevilor, părinţilor şi profesorilor asupra tuturor noutăţilor, reglementărilor 
din partea MEN şi a IŞJ Covasna. 

6. Respectarea tuturor termenelor pentru transmiterea informaţiilor/ datelor solicitate de comisia 
judeţeană de bacalaureat. 

 

b. Organizarea și desfășurarea simulării de nivel național: 
Simularea probelor de examen s-a desfășurat cu respectarea prevederilor OMEN nr.3185/18.02.2019 

privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale 
examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018 – 2019  a OMEN nr. 4830/ 30.08.2018 privind 
organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2019, a Metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a examenului de bacalaureat 2011 aprobată prin OMECTS nr. 4799/ 2010 publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 63 bis din 25.01.2011 și a Procedurii MEN nr. 27497/ 27.02.2019 privind 
organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării 
examenului de bacalaureat naţional în anul școlar 2018-2019. 

Cf. calendarului din anexa nr. 1 la  OMEN nr.3185/18.02.2019 privind organizarea simulării 
evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de 
bacalaureat național, în anul școlar 2018 – 2019, probele s-au desfășurat după următorul program: 
Clasa a XI-a 

• 18 martie 2019: proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română 
• 19 martie 2019: proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă 
• 20 martie 2019: proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului 
• 29 martie 2019: afişarea rezultatelor 

Clasa a XII-a 
• 18 martie 2019: proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română 
• 19 martie 2019: proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă 
• 20 martie 2019: proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului 
• 21 martie 2019: proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării – se 

organizează numai pentru elevii clasei a XII-a  
• 29 martie 2019: afişarea rezultatelor 

Detalii organizatorice: 

Pentru elaborarea răspunsurilor, elevii au avut la dispoziție 3 ore din momentul în care s-a încheiat 
distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat. 



 

• Probele au început în fiecare zi la ora 9.00 și s-au desfășurat în condiții de examen, în săli 
supravegheate video. 

• Fiecare unitate de învățământ a numit prin decizie a directorului comisia pentru organizarea și 
desfășurarea simulării probelor examenului de bacalaureat 2018 

• După finalizarea evaluării la fiecare probă simulată, în fiecare unitate de învățământ, secretarul 
comisiei a completat catalogul electronic pentru clasele a XI-a, respectiv pentru clasele a XII-a. 

• La finalizarea probelor, la nivelul fiecărei unități de învățământ s-a realizat câte un raport statistic 
separat pentru clasa a XI-a, respectiv a XII-a și un plan de măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor/ 
remedierea carențelor constatate.  

• Rezultatele obținute la simularea națională a probelor scrise ale examenului de bacalaureat 2018 
pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a au fost analizate în consiliile profesorale,  în consiliile de 
administrație și în cadrul unor ședințe cu părinții la care au participat și elevii claselor a XI-a/ a XII-
a. 
 
S-au avut în vedere următoarele aspecte legate de buna desfășurare a simulării examenului 
național de bacalaureat 2019: 

• Dotarea cu camere de supraveghere video  și audio funcționale a sălilor în care s-au desfășurat 
probele examenului de bacalaureat național,  a sălilor în care s-au descărcat și s-au multiplicat 
subiectele, precum și a sălilor în care s-au preluat, s-au evaluat și s-au depozitat lucrările scrise.  

• În procesul de evaluare  a lucrărilor scrise, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori 
a fost de cel mult 0,50 puncte, notele obținute s-au trecut, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneala 
roșie, de către profesorii evaluatori, după ce s-a verificat concordanța cu borderourile individuale și 
s-a semnat de către aceștia. Nota finală s-a trecut pe lucrare, în prezenta profesorilor evaluatori, de 
către președintele comisiei. Președintele comisiei a calculat nota finală, ca medie aritmetică cu două 
zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire și a semnat lucrările. 

• În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi evaluatori a fost mai mare de 0,50 puncte 
lucrarea a fost recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei. Nota 
rezultată în urma reevaluării a fost nota care s-a trecut pe lucrare și a reprezentat nota finală. Sub 
notă au semnat cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de 
ordine al lucrărilor care au necesitat a treia evaluare au fost consemnate într-un proces-verbal, 
semnat de cei amintiți anterior. 
 

3. DESFĂȘURAREA PROBELOR DE EVALUARE A COMPETENȚELOR LINGVISTICE ȘI 
DIGITALE 

 
În conformitate cu prevederile Calendarului examenului de bacalaureat național – 2019, în perioada 

3-13 iunie 2019, s-au desfășurat probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, după cum 
urmează: 

− 3-4 iun ie 2019 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba  
A 

− 5-6 iunie 2019 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba 
B 

− 7, 10-11 iunie 2019 – Evaluarea competențelor digitale – proba D 
− 12-13 iunie 2019 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – 

proba C 
 

 
4. ORGANIZAREA ȘU DESFĂȘURAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE 

BACALAUREAT 2019 – SESIUNEA IUNIE-IULIE  
 



 

În conformitate cu prevederile Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenului 
de bacalaureat, Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, a OMEN nr. 4830/ 30.08.2019 și a 
celorlalte reglementări MEN, în vederea organizării examenului de bacalaureat 2019, au fost realizate 
următoarele: 

- au fost nominalizate persoanele de contact pentru fiecare centru de examen, s-a realizat pregătirea 
acestora şi predarea-primirea certificatelor SSL 

- au fost nominalizate centrele de examen şi centrul zonal de evaluare şi arondarea şcolilor la acestea, 
conform anexei şi lista a fost trimisă la MECTS pentru aprobare. Au funcționat 4 centre de examen 
şi 4 subcomisii: 

 

Unități de învățământ în care au funcționat centre 
de examen  Unități şcolare în care au funcționat subcomisii  

Colegiul  Naţional  „Mihai Viteazul” Sf. Gheorghe Liceul Tehnologic „Mircea Eliade” Întorsura Buzăului 
Colegiul Național  „Székely Mikó” Sf. Gheorghe Liceul Tehnologic „Baróti Szabó Dávid” Baraolt 
Liceul Teoretic  „Mikes Kelemen”  Sf. Gheorghe Liceul „Kőrösi Csoma Sándor” Covasna 
Liceul Teoretic ”Nagy Mózes”  Tg. Secuiesc Liceul Tehnologic „Gábor Áron” Tg. Secuiesc 

 

− A funcționat un singur centru zonal de evaluare, în cadrul Liceului Tehnologic „Puskas Tivadar” din Sf. 
Gheorghe.  

− Au fost asigurate foile tipizate pentru lucrările scrise, în fiecare centru de examen și în fiecare subcomisie 
− A fost asigurat accesul a aplicația informatică Bacalaureat 2018. 
− Nu a fost constituită nicio subcomisie subefectivă. 
− Au fost emise deciziile de numire a comisiei județene și a comisiilor din centrele de examen/ centrul 

zonal de evaluare. Acestea au fost emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
− S-a realizat arondarea elevilor din unităţile de învăţământ care au finalizat specializări/calificări autorizate 

să funcţioneze provizoriu la unităţi de învăţământ în care au funcționat specializări/calificări  acreditate   
identice  cu cele ale absolvenţilor arondaţi. Astfel de subcomisii au funcționat în trei centre de examen, 
după cum urmează: 
1. CE din cadrul Liceului Teoretic „Mikes Kelemen” din  Sf. Gheorghe 
• în cadrul Liceului Tehnologic „Eötvös József” Odorheiu Secuiesc  
• în cadrul Liceului Tehnologic „Joannes Kájoni” Miercurea Ciuc  
• în cadrul Liceului Vocațional de Arte Tg. Mureș  
2. CE din cadrul Liceului Teoretic „Nagy Mózes” din Tg. Secuiesc 
• în cadrul Liceului Tehnologic „Gábor Áron” Tg. Secuiesc 
• în cadrul Liceului Tehnologic „C. A. Rosetti” Constanța 
3. CE din cadrul Colegiului Național „Székely Mikó” din Sf. Gheorghe 
• în cadrul Liceului Tehnologic „Apor Péter” Tg. Secuiesc 
• în cadrul Liceului Tehnologic „Eötvös József” Odorheiu Secuiesc,  

− Au fost întreprinse măsurile necesare pentru asigurarea dotării centrelor de examen şi a centrului zonal de 
evaluare cu un număr suficient de copiatoare în stare de funcţionare, calculatoare, conexiune la internet, 
consumabile. Comisia judeţeană a monitorizat constant modul de pregătire a şcolilor cu statut de centre 
de examen/ zonal de evaluare pentru dotarea corespunzătoare şi pregătirea adecvată a sălilor de examen şi 
a făcut demersurile necesare asigurării consumabilelor necesare. Şcolile au fost dotate cu aparatura audio-
video necesară desfăşurării în bune condiţii a examenului de bacalaureat 2019. 

− Arondarea elevilor la centre de examen s-a realizat cu respectarea prevederilor legale. 
− S-a realizat informarea elevilor cu privire la arondarea unităților de învățământ la centrele de examen, atât 

prin afișaj pe site-ul IȘJ Covasna, cât și în cadrul unităților de învățământ, prin ședințe de informare a 
elevilor. 

− Repartizarea candidaților în sălile de clasă s-a realizat cu respectarea prevederilor metodologiei iar listele 
au fost afișate la loc vizibil. 

− S-a asigurat securitatea transferului subiectelor și a transportului acestora în sălile de examen. 



 

− S-a asigurat securizarea lucrărilor scrise acestea fiind păstrate în fișete metalice. 
− S-a asigurat transportul și securitatea lucrărilor scrise, pe întreaga perioadă a examenului de bacalaureat. 
− S-a asigurat asistenţa medicală și paza pe durata desfășurării probelor scrise din cadrul examenului de 

bacalaureat.  
− Comisia județeană a realizat instruirea preşedinţilor  şi  a membrilor comisiilor din centrele de examen/ 

centrul zonal de evaluare în data de 30.06.2019. 
− În fiecare dintre comisiile din centrele de examen/ centrul zonal de evaluare/ s-a realizat instruirea 

asistenţilor, respectiv a profesorilor evaluatori. 
− Situațiile statistice zilnice au fost înregistrate și raportate zilnic către MEN. 
− Nu au fost cuprinse în comisii persoane implicate în disfuncționalități ale examenelor din anii anteriori. 
− Au fost dispuse măsuri pentru descurajarea strângerii oricăror tipuri de fonduri de la elevi/ părinţi / alte 

persoane fizice sau juridice cf. prevederilor metodologiei. 
− S-a realizat informarea publicului despre existența canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție 

fost afișat în fiecare centru de examen și centru de evaluare a Tel verde 0800801100. 
− S-a realizat monitorizarea organizării şi desfăşurării examenului de bacalaureat de către inspectoratul 

școlar: în fiecare subcomisie a fost delegat un membru al comisiei județene pentru a monitoriza modul de 
desfășurare a probelor scrise. 

− După finalizarea evaluării s-a verificat corectitudinea calculului mediei, a notei finale pentru fiecare 
lucrare, precum și corectitudinea introducerii corecte a notelor finale pentru toate lucrările scrise, conform 
instrucțiunilor MEN. 

− Au fost respectate prevederile generale ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de 
bacalaureat, prevăzute în Anexa 2 la OMECTS nr. 4799/2010 cu modificările ulterioare, valabilă şi pentru 
examenul de bacalaureat naţional - 2019, ale OMEN nr. 4792/ 31.08.2017 privind organizarea  şi   
desfăşurarea  examenului  de bacalaureat naţional - 2019, precum şi prevederile procedurilor operaţionale 
şi precizărilor specifice examenului de bacalaureat 2019 emise de Comisia Naţională de Bacalaureat 
2019. 

− Nu au existat cazuri de eliminare din examen și nu s-a apelat la subiect de rezervă.  
− Comisia județeană a aprobat susţinerea probelor examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 

2019, în condiții speciale cu aplicarea prevederilor art. 91 alin (2), pct. e): „realizarea probei scrise prin 

dictarea conținutului acesteia, de către candidatul cu deficiențe, către un profesor asistent, de alta 

specialitate decât cea la care se desfășoară proba respectivă)” din Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a examenului de Bacalaureat 2011 aprobată prin OMECTS nr. 4799/ 31.08.2010 – valabilă şi 
pentru examenul de bacalaureat 2018, pentru doi candidați:  

• candidatul  OROSZ ROBERT de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sf. Gheorghe 
– a susținut proba scrisă la centrul de examen nr. 318 din cadrul Colegiului Național „Mihai 
Viteazul” din Sf. Gheorghe  

• candidatul SISZÉR ALPÁR de la Liceul Teologic Reformat Tg. Secuiesc– a susținut proba 
scrisă la centrul de examen nr. 1019 din cadrul Liceului Teoretic „Nagy Mozes” din Tg. 
Secuiesc. 

 

1. DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE ÎN ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
EXAMENULUI DE BACALAUREAT, CONFORM PREVEDERILOR DIN 
METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE 
BACALAUREAT APROBATĂ PRIN ORDINUL MECTS NR. 4799/ 31.08.2010 ȘI A 
CELORLALTE REGLEMENTĂRI ALE MEN. 

 
Dificultățile întâmpinate în organizarea şi desfășurarea acestei sesiuni a examenului de 
Bacalaureat au fost legate de: 



 

- Asigurarea resurselor umane pentru îndeplinirea tuturor funcțiilor din centrele de examen și de 
evaluare 

- Din cauza reducerilor continue de personal și a slabei retribuiri, personalul calificat în informatică 
este greu de găsit în sistemul de învățământ. Procedurile emise de MEN nu țin cont de acest lucru 
deosebit de important. 

- Cadrele didactice nu mai vor să participe, mai ales ca membre în comisii de examen și de evaluare, 
pentru că responsabilitatea este mare în comparație cu retribuția pentru aceste activități. Mai ales în 
centrele de evaluare, unde activitatea se desfășoară în multe cazuri 12 – 14 ore zilnic, și în zilele de 
sâmbătă și duminică. 

- Transportul lucrărilor, în urma contestațiilor, la distanțe mari, pe timp de noapte este extrem de 
periculos și este o activitate neremunerată. Obligarea comisiilor județene să transporte aceste lucrări 
pe timp de noapte, nu numai periclitează viața celor implicați, dar încalcă flagrant prevederile legale 
ale Codului muncii, dar și legislația privind drepturile omului. 

- Cadrele didactice resimt lipsa încrederii sistemului în corectitudinea și deontologia lor profesională, 
în consecință și nemulțumirea este foarte mare.  

- Subiectele, la unele discipline, au fost realizate fără a ține cont de principiile de elaborare a unor 
subiecte de examen. 
 
2. NEREGULI SEMNALATE ŞI SANCŢIUNI APLICATE 

Examenul de bacalaureat 2019 s-a desfăşurat, la nivelul judeţului Covasna fără incidente sau  
nereguli care să vizeze activitatea cadrelor didactice implicate în comisiile de examen. 

  Pe parcursul desfăşurării probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, un 
candidat a fost eliminat din examen, pentru tentativă de fraudă. 



 

3. ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE DE CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2019 – SESIUNEA IUNIE-

IULIE, JUD. COVASNA – PROBE SCRISE 

 

4.1. REZULTATE GENERALE: 

Procent de promovare înainte de  contestaţii: 58,41% 

Procent de promovare după contestaţii: 60,68% 

 

4.2. REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII: 

Rezultate pe filiere de studiu: 

Filiera Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Respinși <5 
5,00-
5,99 

Reușiți 
6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
9,99 

10 % 

Teoretică 687 678 9 0 145 123 22 533 76 190 187 80 0 78.61% 
Tehnologică 309 277 32 1 222 204 18 54 41 12 1 0 0 19.49% 
Vocațională 202 192 10 0 109 104 5 83 36 32 12 3 0 43.23% 

TOTAL 1198 1147 51 1 476 431 45 670 153 234 200 83 0 58.41% 
 
Rezultate pe promoții: 

Promoția Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Respinși <5 
5,00-
5,99 Reușiți 

6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
9,99 10 % 

Curentă 1023 991 32 0 353 327 26 638 124 231 200 83 0 64.38% 
Anterioară 175 156 19 1 123 104 19 32 29 3 0 0 0 20.51% 

TOTAL 1198 1147 51 1 476 431 45 670 153 234 200 83 0 58.41% 
 
Rezultate pe secții de predare: 

Secția Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Respinși <5 
5,00-
5,99 Reușiți 

6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
9,99 10 % 

Română 330 314 16 1 93 65 28 220 54 64 50 52 0 70.06% 
Maghiară 868 833 35 0 383 366 17 450 99 170 150 31 0 54.02% 
TOTAL 1198 1147 51 1 476 431 45 670 153 234 200 83 0 58.41% 

Rezultate pe forme de învățământ: 



 

Forma Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Respinși <5 
5,00-
5,99 

Reușiți 
6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
9,99 

10 % 

Zi 1172 1126 46 1 456 414 42 669 152 234 200 83 0 59.41% 
Seral 12 9 3 0 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0.00% 
F.R. 14 12 2 0 11 11 0 1 1 0 0 0 0 8.33% 
TOTAL 1198 1147 51 1 476 431 45 670 153 234 200 83 0 58.41% 

 
Rezultate pe unități de învățământ: 

Liceul Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Respinși <5 
5,00-
5,99 Reușiți 

6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
9,99 10 % 

Colegiul Național "Mihai 
Viteazul" Sfântu Gheorghe 121 118 3 0 17 9 8 101 17 30 20 34 0 85.59% 
Colegiul Național "Székely 
Mikó" Sfântu Gheorghe 89 89 0 0 4 4 0 85 3 25 48 9 0 95.51% 
Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" 
Covasna 72 72 0 0 25 21 4 47 16 20 9 2 0 65.28% 
Liceul de Arte "Plugor Sándor" 
Sfântu Gheorghe 54 51 3 0 26 24 2 25 11 11 2 1 0 49.02% 
Liceul Pedagogic "Bod Péter" 
Târgu Secuiesc 62 58 4 0 40 38 2 18 5 10 2 1 0 31.03% 
Liceul Tehnologic "Apor Péter" 
Târgu Secuiesc 33 31 2 0 30 29 1 1 1 0 0 0 0 3.23% 
Liceul Tehnologic "Baróti 
Szabó Dávid" Baraolt 101 100 1 0 57 56 1 43 19 18 5 1 0 43.00% 
Liceul Tehnologic "Constantin 
Brâncuși" Sfântu Gheorghe 29 26 3 0 18 13 5 8 7 1 0 0 0 30.77% 
Liceul Tehnologic "Gábor 
Áron" Târgu Secuiesc 53 41 12 0 39 37 2 2 1 1 0 0 0 4.88% 
Liceul Tehnologic "Nicolae 
Bălcescu" Întorsura Buzăului 50 45 5 1 30 25 5 14 12 2 0 0 0 31.11% 
Liceul Tehnologic "Puskás 
Tivadar" Sfântu Gheorghe 70 62 8 0 57 56 1 5 4 1 0 0 0 8.06% 
Liceul Tehnologic Economic - 
Administrativ "Berde Áron" 
Sfântu Gheorghe 46 43 3 0 29 25 4 14 8 5 1 0 0 32.56% 

Liceul Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Respinși <5 5,00- Reușiți 6,00- 7,00- 8,00- 9,00- 10 % 



 

5,99 6,99 7,99 8,99 9,99 
Liceul Teologic Reformat 
Sfântu Gheorghe 

64 63 1 0 26 26 0 37 19 12 6 0 0 58.73% 

Liceul Teologic Reformat 
Târgu Secuiesc 

68 66 2 0 30 30 0 36 2 15 16 3 0 54.55% 

Liceul Teoretic "Mikes 
Kelemen" Sfântu Gheorghe 

88 88 0 0 8 7 1 80 10 34 35 1 0 90.91% 

Liceul Teoretic "Mircea Eliade" 
Întorsura Buzăului 

84 82 2 0 13 6 7 69 7 20 25 17 0 84.15% 

Liceul Teoretic "Nagy Mózes" 
Târgu Secuiesc 

114 112 2 0 27 25 2 85 11 29 31 14 0 75.89% 

TOTAL 1198 1147 51 1 476 431 45 670 153 234 200 83 0 58.41% 



 

STATISTICA PRIVIND CANDIDAȚII RESPINȘI – ÎNAINTE DE CONTESTAȚII 

Bacalaureat 2019 înainte de contestații 
Respinși la o singură probă 

Secția Înscriși Prezenți Absenți Eliminați 
Total 

respinși 
Respins 
Sub 6 

Respinși 
la proba 

Ea 

Respinși 
la proba 

Eb 

Respinși 
la proba 

Ec 

Respinși 
la proba 

Ed 

Respinși 
la 2 

probe 

Respinși 
la 3 

probe 

Respinși 
la 4 

probe 
Promovați 

Maghiară 852 781 71 0 362 23 216 2 15 1 53 38 14 419 
Română 320 286 34 0 70 17 7 0 24 7 13 2 0 216 

Total 1172 1067 105 0 432 40 223 2 39 8 66 40 14 635 
 
Bacalaureat 2019 înainte de contestații 

Respinși la o singură probă 

Secția Înscriși Prezenți Absenți Eliminati 
Total 

respinși 
Respinși 

sub 6 
Respinși 
la proba 

Ea 

Respinși 
la proba 

Eb 

Respinși 
la proba 

Ec 

Respinși 
la proba 

Ed 

Respinși 
la 2 

probe 

Respinși 
la 3 

probe 

Respinși 
la 4 

probe 
Promovați 

Maghiară 868 833 35 0 383 17 225 1 11 4 65 46 14 450 
Română 330 314 16 1 93 28 8 0 19 5 26 7 0 220 
Total 1198 1147 51 1 476 45 233 1 30 9 91 53 14 670 

 
Bacalaureat 2019 înainte de contestații procente 

Respinși la o singură probă (% din respinși) 

Secția 
Înscriși 
(% din 
total) 

Prezenți 
(% din 
înscriși) 

Absenți 
(% din 
înscriși) 

Eliminați 
Respinși 
(% din 

prezenți) 

Respinși 
Sub 6 

(% din 
resp.) 

Respinși 
la Proba 

Ea 

Respinși 
la proba 

Eb 

Respinși 
la proba 

Ec 

Respinși 
la proba 

Ed 

Respinși 
la 2 

probe 
(% din 

respinși) 

Respinși 
la 3 

probe 
(% din 

respinși) 

Respinși 
la 4 

probe 
(% din 

respinși) 

Promovați 
(% din 

prezenți) 

Maghiară 73% 92% 8% 0% 46% 6% 60% 1% 4% 0% 15% 10% 4% 54% 
Română 27% 89% 11% 0% 24% 24% 10% 0% 34% 10% 19% 3%  76% 

 
Bacalaureat 2019 înainte de contestații procente 

Respinși la o singură probă (% din respinși) 

Secția 
Înscriși 
(% din 
total) 

Prezenți 
(% din 
înscriși) 

Absenți 
(% din 
înscriși) 

Eliminați 
Respinși 
(% din 

prezenți) 

Respinși 
Sub 6 

(% din 
resp.) 

Respinși 
la proba 

Ea 

Respinși 
la proba 

Eb 

Respinși 
la proba 

Ec 

Respinși 
la proba 

Ed 

Respinși 
la 2 

probe 
(% din 

respinși) 

Respinși 
la 3 

probe 
(% din 

respinși) 

Respinși 
la 4 

probe 
(% din 

respinși) 

Promovati 
(% din 

prezenți) 

Maghiară 72% 96% 4% 0% 46% 4% 59% 0% 3% 1% 17% 12% 4% 54% 
Română 28% 95% 5% 0% 30% 30% 9% 0% 20% 5% 28% 8%  70% 



 

Bacalaureat 2019 înainte de contestații comparativ 2018 

Respinși la o singură probă 

Secția Înscriși Prezenți Absenți Eliminați 
Total 

respinși 
Respinși 

Sub 6 
Respinși 
la proba 

Ea 

Respinși 
la proba 

Eb 

Respinși 
la proba 

Ec 

Respinși 
la proba 

Ed 

Respinși 
la 2 

probe 

Respinși 
la 3 

probe 

Respinși 
la 4 

probe 
Promovați 

Maghiară +16 +52 -36 +0 +21 -6 +9 -1 -4 +3 +12 +8 +0 +31 

Română +10 +28 -18 +1 +23 +11 +1 +0 -5 -2 +13 +5 +0 +4 

Total +26 +80 -54 +1 +44 +5 +10 -1 -9 +1 +25 +13 +0 +35 
 
Bacalaureat 2019 înainte de contestații comparativ 2018 puncte procentuale 

Respinși la o singură probă (% din respinși) 

Secția 
Înscriși 
(% din 
total) 

Prezenți 
(% din 
înscriși) 

Absenți 
(% din 
înscriși) 

Eliminați 
Respinși 
(% din 

prezenți) 

Respinși 
Sub 6 

(% din 
Resp) 

Respinși 
la proba 

Ea 

Respinși 
la proba 

Eb 

Respinși 
la proba 

Ec 

Respinși 
la proba 

Ed 

Respinși 
la 2 

probe 
(% din 

respinși) 

Respinși 
la 3 

probe 
(% din 

respinși) 

Respinși 
la 4 

probe 
(% din 

respinși) 

Promovați
(% din 

prezenți) 

Maghiară -0.2% +4.3% -4.3% +0.0% -0.4% -1.9% -0.9% -0.3% -1.3% +0.8% +2.3% +1.5% -0.2% +0.4% 

Română +0.2% +5.8% -5.8% +0.3% +5.1% +5.8% -1.4% +0.0% -13.9% -4.6% +9.4% +4.7% +0.0% -5.5% 
 



 

 

4.3. CONTESTAȚIILE 

Situația contestațiilor depuse de candidații din județul Covasna, pe probe/ discipline de examen: 

 

Proba/Disciplina Nr. contestații 
E)a) 219 

Limba română (REAL) 147 
Limba română (UMAN) 72 

E)b) 50 
Limba maghiară (REAL) 40 
Limba maghiară (UMAN) 10 

E)c) 74 
Istorie 17 
Matematică MATE-INFO 3 
Matematică PED 3 
Matematică ST-NAT 9 
Matematică TEHN 42 

Proba/Disciplina Nr. contestații 
E)d) 80 

Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană 16 
Biologie vegetală și animală 21 
Chimie anorganică TEH Nivel I/II      1 
Chimie anorganică TEO Nivel I/II 2 
Fizică TEO 2 
Geografie 31 
Informatică MI C/C++ 3 
Informatică MI Pascal 1 
Logică, argumentare și comunicare 2 
Psihologie 1 

Total general 423 



 

 

Situația modificărilor de note în urma reevaluării lucrărilor ale căror note au fost contestate: 

Situația pe tranșe: 

Situația pe tranșe (procentaje) 

Proba Contestații Nemodificat Scăzut -1,5-1 -1-0,5 -0,5-0 Mărit 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 
E)a) 219 12 97 12 33 52 110 53 34 21 2 

E)b) 50   8   1 7 42 8 18 14 2 

E)c) 74 2 21   3 18 51 28 17 6   

E)d) 80 3 36 2 8 26 41 26 15     

TOTAL 423 17 162 14 45 103 244 115 84 41 4 

Note peste 5 scăzute sub 5 Note sub 5 mărite peste 5  

Media 

diferențelor Promovați în urma contestațiilor 

Proba Nr.  Proba Nr. 
% din total 

contestații 
 Proba Media  Promovați 

   

E)a) 1  E)a) 14 6%  E)a) +0.0715  26    

E)b)    E)b) 5 10%  E)b) +0.6970      

E)c) 2  E)c) 12 16%  E)c) +0.2438  Respinși în urma contestațiilor 

E)d) 2  E)d) 4 5%  E)d) +0.0351  Respinși    

TOTAL 5  TOTAL 35 8%  TOTAL +0.1722  0    



 

Proba 
Contestații  

% din 
total 

Nemodificat  
% din total 

Scăzut 
% din total 

-1,5-1 -1-0,5 -0,5-0 Mărit 
% din total 

0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 

E)a) 52% 5% 44% 5% 15% 24% 50% 24% 16% 10% 1% 
E)b) 12% 0% 16% 0% 2% 14% 84% 16% 36% 28% 4% 
E)c) 17% 3% 28% 0% 4% 24% 69% 38% 23% 8% 0% 
E)d) 19% 4% 45% 3% 10% 33% 51% 33% 19% 0% 0% 
TOTAL   4% 38% 3% 11% 24% 58% 27% 20% 10% 1% 

 

 

4.4. REZULTATE DUPĂ CONTESTAȚII: 

Filiera Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Respinși <5 
5,00-
5,99 

Reușit 
6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
9,99 

10 % 

Teoretică 687 678 9 0 128 112 16 550 90 189 187 84 0 81.12% 
Tehnologică 309 277 32 1 216 203 13 60 46 13 1 0 0 21.66% 
Vocațională 202 192 10 0 106 101 5 86 37 34 12 3 0 44.79% 

TOTAL 1198 1147 51 1 450 416 34 696 173 236 200 87 0 60.68% 
               

Promoția Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Respinși <5 
5,00-
5,99 Reușit 

6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
9,99 10 % 

Curentă 1023 991 32 0 331 313 18 660 141 232 200 87 0 66.60% 
Anterioară 175 156 19 1 119 103 16 36 32 4 0 0 0 23.08% 

TOTAL 1198 1147 51 1 450 416 34 696 173 236 200 87 0 60.68% 
               

Secția Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Respinși <5 
5,00-
5,99 Reușit 

6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
9,99 10 % 

Română 330 314 16 1 84 62 22 229 62 64 49 54 0 72.93% 
Maghiară 868 833 35 0 366 354 12 467 111 172 151 33 0 56.06% 

TOTAL 1198 1147 51 1 450 416 34 696 173 236 200 87 0 60.68% 
               

Forma Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Respinși <5 
5,00-
5,99 Reușit 

6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
9,99 10 % 



 

Zi 1172 1126 46 1 430 399 31 695 172 236 200 87 0 61.72% 

Seral 12 9 3 0 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0.00% 

F.R. 14 12 2 0 11 11 0 1 1 0 0 0 0 8.33% 

TOTAL 1198 1147 51 1 450 416 34 696 173 236 200 87 0 60.68% 
 
Rezultate pe unități de învățământ: 

Liceul Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Respinși <5 
5,00-
5,99 Reușiți 

6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
9,99 10 % 

Colegiul Național "Mihai 
Viteazul" Sfântu Gheorghe 

121 118 3 0 13 7 6 105 21 30 19 35 0 88.98% 

Colegiul Național "Székely 
Mikó" Sfântu Gheorghe 

89 89 0 0 3 3 0 86 4 23 50 9 0 96.63% 

Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" 
Covasna 

72 72 0 0 21 18 3 51 19 20 10 2 0 70.83% 

Liceul de Arte "Plugor Sándor" 
Sfântu Gheorghe 

54 51 3 0 26 24 2 25 11 11 2 1 0 49.02% 

Liceul Pedagogic "Bod Péter" 
Târgu Secuiesc 

62 58 4 0 38 36 2 20 6 11 2 1 0 34.48% 

Liceul Tehnologic "Apor Péter" 
Târgu Secuiesc 

33 31 2 0 30 29 1 1 1 0 0 0 0 3.23% 

Liceul Tehnologic "Baróti 
Szabó Dávid" Baraolt 

101 100 1 0 57 56 1 43 18 19 5 1 0 43.00% 

Liceul Tehnologic "Constantin 
Brâncuși" Sfântu Gheorghe 

29 26 3 0 17 13 4 9 8 1 0 0 0 34.62% 

Liceul Tehnologic "Gábor 
Áron" Târgu Secuiesc 

53 41 12 0 39 37 2 2 1 1 0 0 0 4.88% 

Liceul Tehnologic "Nicolae 
Bălcescu" Întorsura Buzăului 

50 45 5 1 30 25 5 14 12 2 0 0 0 31.11% 

Liceul Tehnologic "Puskás 
Tivadar" Sfântu Gheorghe 

70 62 8 0 56 55 1 6 5 1 0 0 0 9.68% 

Liceul Tehnologic Economic - 
Administrativ "Berde Áron" 
Sfântu Gheorghe 

46 43 3 0 25 25 0 18 12 5 1 0 0 41.86% 

Liceul Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Respinși <5 
5,00-
5,99 Reușiți 

6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
9,99 10 % 



 

Liceul Teologic Reformat 
Sfântu Gheorghe 

64 63 1 0 22 22 0 41 22 13 6 0 0 65.08% 

Liceul Teologic Reformat 
Târgu Secuiesc 

68 66 2 0 30 30 0 36 2 14 17 3 0 54.55% 

Liceul Teoretic "Mikes 
Kelemen" Sfântu Gheorghe 

88 88 0 0 7 6 1 81 10 35 35 1 0 92.05% 

Liceul Teoretic "Mircea Eliade" 
Întorsura Buzăului 

84 82 2 0 9 5 4 73 10 21 24 18 0 89.02% 

Liceul Teoretic "Nagy Mózes" 
Târgu Secuiesc 

114 112 2 0 27 25 2 85 11 29 29 16 0 75.89% 

TOTAL 1198 1147 51 1 450 416 34 696 173 236 200 87 0 60.68% 

 

 

STATISTICA PRIVIND CANDIDAȚII RESPINȘI – DUPĂ CONTESTAȚII 
Respins la o singură probă 

Secția Înscriși Prezenți Absenți Eliminați 
Total 

respinși 
Respinși 

Sub 6 
Respinși 
la proba 

E.a) 

Respinși 
la proba 

E.b) 

Respinși 
la proba 

E.c) 

Respinși 
la proba 

E.d) 

Respinși 
la 2 

probe 

Respinși 
la 3 

probe 

Respinși 
la 4 

probe 
Promovați 

Maghiară 868 833 35 0 366 12 223 0 12 4 57 45 13 467 
Română 330 314 16 1 84 22 7 0 19 6 22 8 0 229 
Total 1198 1147 51 1 450 34 230 0 31 10 79 53 13 696 
               

Respins la o singură probă (% din respinși) 

Secția 
Înscriși 
(% din 
total) 

Prezenți 
(% din 
înscriși) 

Absenți 
(% din 
înscriși) 

Eliminați 

Respinși 
(% din 

prezenți
) 

Respinși 
Sub 6 

(% din 
Resp) 

Respinși 
la proba 

E.a) 

Respinși 
la proba 

E.b) 

Respinși 
la proba 

E.c) 

Respinși 
la proba 

E.d) 

Respinși 
la 2 

probe 
(% din 

respinși) 

Respinși 
la 3 

probe 
(% din 

respinși) 

Respinși 
la 4 

probe 
(% din 

respinși) 

Promovați 
(% din 

prezenți) 

Maghiară 72% 96% 4% 0% 44% 3% 61% 0% 3% 1% 16% 12% 4% 56% 

Română 28% 95% 5% 0% 27% 26% 8% 0% 23% 7% 26% 10%  73% 

 
 
  
 
 



 

STATISTICA COMPARATIVĂ PRIVIND CANDIDAȚII RESPINȘI ÎNAINTE/ DUPĂ CONTESTAȚII: 
Respins la o singură probă 

Secția Înscriși Prezenți Absenți Eliminați 
Total 

respinși 
Respinși 

Sub 6 
Respinși 
la proba 

E.a) 

Respinși 
la proba 

E.b) 

Respinși 
la proba 

E.c) 

Respinși 
la proba 

E.d) 

Respinși 
la 2 

probe 

Respinși 
la 3 

probe 

Respinși 
la 4 

probe 
Promovați 

Maghiară     -17 -5 -2 -1 +1  -8 -1 -1 +17 
Română     -9 -6 -1   +1 -4 +1  +9 
Total     -26 -11 -3 -1 +1 +1 -12  -1 +26 

 

Respins la o singură probă (% din respinși) 

Secția 
Înscriși 
(% din 
total) 

Prezenți 
(% din 
înscriși) 

Absenți 
(% din 
înscriși) 

Eliminați 

Respinși 
(% din 

prezenți
) 

Respinși 
Sub 6 

(% din 
Resp) 

Respinși 
la proba 

E.a) 

Respinși 
la proba 

E.b) 

Respinși 
la proba 

E.c) 

Respinși 
la proba 

E.d) 

Respinși 
la 2 

probe 
(% din 

respinși) 

Respinși 
la 3 

probe 
(% din 

respinși) 

Respinși 
la 4 

probe 
(% din 

respinși) 

Promovați 
(% din 

prezenți) 

Maghiară     -2.0% -1.2% +2.2% -0.3% +0.4% +0.0% -1.4% +0.3% -0.1% +2.0% 

Română     -2.9% -3.9% -0.3%  +2.2% +1.8% -1.8% +2.0%  +2.9% 

 
 



 

 

  

7. CONCLUZII 

În judeţul Covasna, sesiunea iunie-iulie a  examenului de bacalaureat 2019 s-a desfăşurat cu 
respectarea legislaţiei în vigoare, fiind respectate toate prevederile şi termenele stabilite de MEN. Şcolile au 
fost bine pregătite, directorii dând dovadă de calităţi manageriale deosebite şi interes pentru asigurarea tuturor 
condiţiilor necesare desfăşurării în bune condiţii a sesiunii iunie-iulie a examenului de bacalaureat 2019. 

7. PROPUNERI 

1. Identificarea unor soluții pentru ca banii existenți să nu fie cheltuiți pe transportul lucrărilor 
dintr-un județ în altul – fapt care implică și riscuri majore pentru cei care sunt nevoiți să 
călătorească după o zi de muncă – și direcționarea acestora către eficientizarea examenelor: 
dotarea centrelor (eventual constituirea unui număr de centre de examen permanente la nivelul 
fiecărui județ), remunerarea adecvată a cadrelor didactice implicate și chiar premierea elevilor cu 
rezultate deosebite) 

2. Remunerarea adecvată a cadrelor didactice implicate în desfășurarea examenului de bacalaureat, 
ținându-se cont de următoarele: 

- Salarizarea comisiilor în care se desfășoară şi proba B - Limba şi literatura maghiară a 
examenului de bacalaureat este inechitabilă, întrucât aceste comisii au o zi de activitate în plus 
faţă de comisiile în care această probă nu se derulează. 

- Plata profesorilor care traduc subiectele în limbile minorităților naționale este una simbolică și 
nu acoperă complexitatea acestei activități și responsabilitatea implicată de aceasta. 

- Plata cadrelor didactice care îndeplinesc funcția de asistent trebuie stabilită astfel încât să 
existe motivația extrinsecă a participării la examen și să se diminueze tentația unor fapte de 
corupție. 

- Identificarea unor soluții pentru plata membrilor comisiilor județene, ținând cont de faptul că 
activitatea desfășurată de aceștia implică răspundere iar volumul de timp necesar organizării 
examenului și monitorizării modului de desfășurare a tuturor probelor de examen, depășește 
cu mult timpul de lucru de 8 ore/ zi, în timpul programului de lucru, inspectorii având și alte 
atribuții pe care trebuie să le onoreze pentru salariul primit. 

3. Persoanele de contact/ informaticienii din cadrul comisiilor de examen să provină din unitatea de 
învățământ în care se desfășoară probele de examen întrucât aceștia cunosc foarte bine modul de 
funcționare a sistemului informatic din școală și pot gestiona mult mai bine activitățile specifice, 
inclusiv unele probleme tehnice apărute în cursul desfășurării probelor de examen. 

4. Renunțarea la transportul lucrărilor de către inspectorii școlari membri în comisiile județene de 
examen, mai ales pe timp de noapte. 

5. Respectarea prevederilor Calendarului de desfășurare a examenului de bacalaureat, elaborat de 
MEN, în privința datei și orei afișării rezultatelor. 

 

 

 

 

 

 



 

Punctul 2    

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE COVASNA 

Analiza execuţiei bugetelor locale  
ale unităţilor administrativ-teritoriale  

pe semestrul I 2019  
 
 
 I.Particularităţile execuţiei bugetelor instituţiilor publice din sectorul bugetului local 
 Sectorul bugetar local al  unităților administrativ-teritoriale reprezintă o componentă importantă a 
administratiei publice din România, atât ca volum, dar și ca tipologie de funcționare și de administrare a 
resurselor publice. 
 Bugetul centralizat al unităților administrativ-teritoriale este rezultatul cumulării veniturilor și 
cheltuielilor: 
 -Bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor 
şi municipiului Bucureşti pentru următoarele surse: buget local (sursa A), credite externe (sursa B), credite 
interne (sursa C), fonduri externe nerambursabile (sursa D), precum şi bugetul activităţilor finanţate integral 
din venituri proprii (sursa E); 
 -Bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local (sursa A); 
 -Bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local (sursa G); 
 -Bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii (sursa F); 
 -Bugetelor instituţiilor publice de mai sus, pentru următoarele surse: credite interne (sursa C), credite 
externe (sursa B), fonduri externe nerambursabile (sursa D) precum şi bugetul activităţilor finanţate integral 
din venituri proprii (sursa E). 
 Prin intermediul acestor bugete autoritățile administrației publice locale își stabilesc, administrază și 
utilizează resursele financiare pentru îndeplinirea competențelor și atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii și 
cu respectarea prevederilor în domeniul finanțelor publice locale. 
  Autorităţile executive ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale sunt: primarii, preşedinţii 
consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti, care îndeplinesc şi atribuţiile de ordonatori 
principali de credite. 
 Conducătorii instituţiilor publice de subordonare locală sunt ordonatori de credite secundari sau 
terţiari. 
 Execuţia bugetelor, în sensul încasării veniturilor şi efectuării cheltuielilor se derulează prin 
intemediul unităţilor teritoriale ale trezoreriei statului, pe cele două secţiuni: secţiunea de funcţionare şi 
secţiunea de dezvoltare. 
 Astfel, conturile de venituri şi cheltuieli pentru fiecare instituţie se deschid pe surse şi pe structura 
clasificaţiei bugetare.  
 Pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul local (sursa A), creditele sunt deschise de către 
ordonatorii principali de credite, adică primarii/preşedintele consiliului judeţean, separat pentru secţiunea de 
funcţionare şi secţiunea de dezvoltare. 
 Pentru celelalte surse, deschiderile de credite se efectuează pe cele două secţiuni, în baza cererilor 
conducătorilor instituţiilor publice şi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior. 
 În toate cazurile, plăţile se fac din iniţiativa ordonatorilor de credite, care poartă răspunderea asupra 
utilizării mijloacelor bugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
 II.Structura şi execuţia bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe 
semestrul I 2019  
 
 Amplitudinea efortului financiar public al unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Covasna în 
semestrul I 2019, este reflectată de bugetul general centralizat pe ansamblul acestuia, având următoarea 
componenţă: 
 -Bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului Covasna; 
 -Bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, al 
instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii; 
 -Bugetele fondurilor externe nerambursabile. 
 Fundamentarea şi execuţia acestor bugete componente ale bugetului general centralizat al unităţilor 
administrativ-teritoriale, au la bază principiile şi regulile statuate în Legea finanţelor publice locale, 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care guvernează ansamblul relaţiilor prin intermediul 



 

cărora se alimentează, se repartizează şi se utilizează fondurile publice  aflate la dispoziţia unităţilor 
administrativ-teritoriale. 
 Intrând în perimetrul analizei indicatorilor bugetari şi anume, veniturile, cheltuielile şi disponibilul 
execuţiilor aferente bugetelor componente celui general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, la 
nivelul judeţului Covasna, prezentăm mai jos, nivelul acestora: 
 
           mii lei 
Nr. 
crt. 

Bugete Venituri 
(încasari) 

Cheltuieli 
(plăţi) 

Disponibil 

1 Bugetele locale ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţului Covasna 

286.510 210.602 75.908 

2 Bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul local, al 
instituţiilor publice şi al activitaţilor finanţate 
integral din venituri proprii 

 
105.724 

 
97.928 

 
7.796 

3 Bugetele fondurilor externe nerambursabile 397 85 312 
TOTAL 392.631 308.615 84.016 

  
     Datele prezentate mai sus reflectă în cifre absolute, în mii lei, nivelul încasarilor şi al plăților, precum 
şi al disponibilului, aferente celor 3 tipuri de bugete componente ale bugetului general centralizat al unităţilor 
administrativ-teritoriale,  la nivelul judeţului Covasna. 
 În total buget general centralizat la nivelul județului, ponderea este deținută de bugetele locale ale 
comunelor, orașelor, municipiilor și județului, respectiv 72,97% la venituri și 68,24% la cheltuieli, iar bugetele 
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, al instituţiilor publice şi al 
activitaţilor finanţate integral din venituri proprii au o pondere de 26,93% la venituri și 31,73% la cheltuieli. 
 Sub aspectul execuţiei bugetare pe semestrul I al anului 2019, se înregistrează un disponibil în valoare 
84.016 mii lei, al bugetelor componente prezentate mai sus.   
  

III.Execuţia sintetică a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale pe semestrul I  
 
 Analiza indicatorilor de venituri şi cheltuieli ai bugetelor locale se referă, la execuţia acestora în 
contextul bugetului local pe ansamblul judeţului, cuprinzând bugetele celor  40 de comune, 3 oraşe, 2 
municipii şi bugetul propriu al judeţului, aşa cum sunt definite de Legea nr.273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
  
 1. Veniturile bugetelor locale 
 
 Într-o prezentare sintetică, situaţia execuţiei veniturilor bugetare pe semestrul I al anului 2019, este 
prezentată în tabelul de mai jos:          
          -mii lei- 
Nr. 
crt. 

Categorii de venituri Prevederi 
bugetare 

sem I 

Încasări 
sem I 

% 
din 

prevederi 

% 
din total venituri 

încasate 
1 Venituri proprii, din care: 159.647 190.810 119,52 66,59 
 -cote şi sume defalcate din 

impozitul pe venit 
76.732 71.932 93,74 25,10 

 -sume din excedentul 
bugetului local al anilor 
precedenţi  

 43.840  15,30 

 -venituri din impozite, taxe, 
contribuţii, alte venituri  

82.915 75.038 90,50 26,19 

2 Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată 

93.879 73.186 77,96 25,54 

3 Donaţii şi sponsorizări 191 260 136,13 0,09 
4 Subvenţii de la bugetul de 

stat şi de la alte administraţii 
123.747 16.408 13,26 5,74 

5 Sume primite de la Uniunea 
Europeană   

37.414 5.846 15,63 2,04 

 Venituri totale 414.878 286.510 69,06  

  



 

 Într-o  prezentare grafică structura veniturilor bugetelor locale încasate în semestrul I  se prezintă 
astfel: 
 

  
 Volumul total al veniturilor bugetelor locale încasate în semestrul I al anului 2019   s-a cifrat la 

286.510 mii lei, reprezentând 69,06% din prevederile bugetare.  
Din punct de vedere al structurii veniturilor bugetelor locale încasate, ponderea veniturilor provenind 

din impozite, taxe, contribuţii,  alte venituri, este de 26,19% în totalul veniturilor încasate, iar veniturile 
provenind din cote şi sume defalcate din impozitul pe venit au o pondere de   25,10%, pe când sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adaugată sunt în proporţie de 25,54% din veniturile totale încasate, subvenţiile 
primite de la nivel central şi de la alte administraţii înregistrează o pondere de 5,74%, iar sumele încasate din 
excedentul bugetului local al anilor precedenţi reprezintă 15,30% din totalul veniturilor încasate. 

Raportat la prevederile bugetare, cel mai mare grad de încasare s-a înregistrat la cotele defalcate din 
impozitul pe venit 93,74%, urmat de încasarea veniturilor din impozite, taxe, contribuții, alte venituri 90,50% 
și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 77,96%. Un grad redus de realizare s-a înregistrat la 
sumele primite ca subvenții de la bugetul de stat 13,26% și la sumele primite de la Uniunea Europeană 
15,63%. 

Conform datelor prezentate, se poate afirma că, funcționarea administrației locale este susținută în 
continuare într-un procent semnificativ, prin sume alocate de la bugetul de stat .  
 Totodată, examinarea datelor prezentate mai sus conduce arată că cele mai importante venituri ale 
bugetelor locale sunt reprezentate de  impozite, taxe, contribuţii  şi alte venituri care însumează 75.038 mii lei, 
cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit în sumă de 71.932 mii lei şi sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, în cuantum de 73.186 mii lei.  
 

1.1 Indicatorul gradul de realizare a veniturilor proprii pe unităţi adminstrativ-teritoriale se prezintă 
astfel:  
     mii lei 

Nr.crt. Unitatea administrativ-teritorială 

Prevederi 
bugerare venituri 

proprii  
sem.I 

Încasari 
 venituri proprii  

sem.I 

din care: sume 
încasate din 
excedentul 

anilor 
precedenți 

Grad realizare 
venituri proprii 

sem.I 

0 1 2 3 3,1 4=3/2 

  TOTAL JUDEȚ 159.647 190.810 43.843 119,52% 

1 Consiliul Județean 17.351 37.907 18.000 218,47% 

2 Mun. Sf.Gheorghe 60.949 52.161   85,58% 

3 Mun.Tg.Secuiesc 17.229 16.421 1.153 95,31% 

4 Orașul Covasna 8.087 8.774 670 108,50% 

5 Orașul Baraolt 4.457 4.144 420 92,98% 

6 Orașul Înt.Buzăului 4.020 5.800 1.986 144,28% 

7 Comuna Aita Mare 605 673 140 111,24% 

8 Comuna Bățani 1.611 1.490   92,49% 

9 Comuna Belin 903 785   86,93% 

10 Comuna Bodoc 945 848   89,74% 

11 Comuna Boroșneu Mare 916 806   87,99% 

12 Comuna Brateș 594 1.476 893 248,48% 

71932

43840

73186

16408 5846 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit

Sume din excedentul bugetului local al anilor 

Venituri din impozite,taxe, contribuţii, alte 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată

 



 

13 Comuna Braduț 1.647 1.466   89,01% 

14 Comuna Brețcu 1.644 1.949 240 118,55% 

15 Comuna Catalina 1.124 1.336 363 118,86% 

16 Comuna Cernat 1.980 3.617 2.000 182,68% 

17 Comuna Chichiș 898 748   83,30% 

18 Comuna Dobârlău 766 894 50 116,71% 

19 Comuna Ghelința 1.837 1.780 400 96,90% 

20 Comuna Ghidfalău 941 967 77 102,76% 

21 Comuna Hăghig 941 1.998 1.058 212,33% 

22 Comuna Ilieni 1.300 1.159   89,15% 

23 Comuna Lemnia 968 831   85,85% 

24 Comuna Malnaș 730 880 43 120,55% 

25 Comuna Moacșa 573 998 480 174,17% 

26 Comuna Ojdula 820 783   95,49% 

27 Comuna Ozun 1.721 5.386 3.500 312,96% 

28 Comuna Poian 1.559 1.787 263 114,62% 

29 Comuna Reci 2.633 3.159 1.011 119,98% 

30 Comuna Sânzieni 1.512 1.766 424 116,80% 

31 Comuna Turia 1.833 2.402 880 131,04% 

32 Comuna Valea Crișului 1.046 1.079 247 103,15% 

33 Comuna Vâlcele 1.114 6.483 5.323 581,96% 

34 Comuna Vârghiș 415 608 125 146,51% 

35 Comuna Zagon 2.729 3.581 941 131,22% 

36 Comuna Zăbala 1.271 1.652 446 129,98% 

37 Comuna Comandău 799 870 65 108,89% 

37 Comuna Barcani 1.968 2.377 44 120,78% 

39 Comuna Sita Buzăului 1.944 2.152 210 110,70% 

40 Comuna Valea Mare 323 425 90 131,58% 

41 Comuna Mereni 924 1.623 629 175,65% 

42 Comuna Arcuș 956 1.195 325 125,00% 

43 Comuna Bixad 1.107 657 114 59,35% 

44 Comuna Dalnic 675 1.046 568 154,96% 

45 Comuna Micfalău 562 649 156 115,48% 

46 Comuna Estelnic 720 1.222 509 169,72% 
 

 
Nivelul crescut de peste 100% al gradului de realizare a veniturilor proprii al unităţilor administrativ-

teritoriale, calculat ca raport între veniturile proprii încasate şi veniturile proprii programate, este influenţat de 
sumele încasate de către unităţile administrativ-teritoriale din  excedentul anilor precedenti pentru acoperirea 
golului temporar de casă, respectiv pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, sume care se 
regăsesc în veniturile proprii încasate, dar nu sunt incluse în veniturile proprii programate. 
 
 1.2 Din execuţia veniturilor unităţilor administrativ-teritoriale pe semestrul I, analizând indicatorul 
privind gradul de autonomie decizională al fiecărei unităţi, calculat ca raport între veniturile depersonalizate 
încasate (veniturile proprii şi sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare) şi veniturile 
totale încasate,  s-au evidenţiat 33 unităţi cu un grad de autonomie decizională de peste 80,  alte 10 unităţi au 
un grad de autonomie decizională cuprins între 60-80%, dar sunt şi unităţi cu un grad al autonomiei 
decizionale sub 60%, dintre care enumerăm: comuna Chichiș cu 45,66% și comuna Dobârlău cu 51,84%. 
 
    mii lei 

Nr.crt. Unitatea administrativ-
teritorială 

Venituri totale 
încasate sem.I 

Venituri depersonalizate 
încasate sem.I 

Gradul de autonomie 
decizională 

0 1 2 3 4=3/2 

  TOTAL JUDET 286.510 244.575 x 

1 Consiliul Județean 66.332 57.407 86,54% 

2 Mun. Sf.Gheorghe 64.548 58.140 90,07% 

3 Mun.Tg.Secuiesc 19.474 18.059 92,73% 



 

4 Orașul Covasna 9.522 8.774 92,14% 

5 Orașul Baraolt 9.205 5.492 59,66% 

6 Orașul Înt.Buzăului 9.480 6.865 72,42% 

7 Comuna Aita Mare 1.641 1.068 65,08% 

8 Comuna Bățani 2.541 2.454 96,58% 

9 Comuna Belin 2.483 1.684 67,82% 

10 Comuna Bodoc 1.485 1.420 95,62% 

11 Comuna Boroșneu Mare 1.546 1.488 96,25% 

12 Comuna Brateș 1.745 1.476 84,58% 

13 Comuna Braduț 3.432 2.629 76,60% 

14 Comuna Brețcu 2.663 2.249 84,45% 

15 Comuna Catalina 2.596 2.134 82,20% 

16 Comuna Cernat 4.523 4.164 92,06% 

17 Comuna Chichiș 2.341 1.069 45,66% 

18 Comuna Dobârlău 2.745 1.423 51,84% 

19 Comuna Ghelința 3.493 2.926 83,77% 

20 Comuna Ghidfalău 1.506 1.480 98,27% 

21 Comuna Hăghig 3.852 2.447 63,53% 

22 Comuna Ilieni 1.944 1.563 80,40% 

23 Comuna Lemnia 1.631 1.054 64,62% 

24 Comuna Malnaș 1.539 1.485 96,49% 

25 Comuna Moacșa 1.596 1.550 97,12% 

26 Comuna Ojdula 2.334 1.900 81,41% 

27 Comuna Ozun 6.841 6.431 94,01% 

28 Comuna Poian 1.839 1.786 97,12% 

29 Comuna Reci 4.248 4.021 94,66% 

30 Comuna Sânzieni 4.190 2.751 65,66% 

31 Comuna Turia 3.594 3.136 87,26% 

32 Comuna Valea Crișului 1.624 1.517 93,41% 

33 Comuna Vâlcele 7.927 7.623 96,17% 

34 Comuna Vârghiș 1.282 1.223 95,40% 

35 Comuna Zagon 6.088 4.750 78,02% 

36 Comuna Zăbala 3.302 2.701 81,80% 

37 Comuna Comandău 1.080 1.022 94,63% 

37 Comuna Barcani 4.413 3.418 77,45% 

39 Comuna Sita Buzăului 3.365 2.405 71,47% 

40 Comuna Valea Mare 1.075 1.048 97,49% 

41 Comuna Mereni 2.232 1.768 79,21% 

42 Comuna Arcuș 1.415 1.394 98,52% 

43 Comuna Bixad 1.001 951 95,00% 

44 Comuna Dalnic 1.700 1.467 86,29% 

45 Comuna Micfalău 1.192 1.151 96,56% 

46 Comuna Estelnic 1.905 1.612 84,62% 

 
1.3 Indicatorul gradul de autofonanțare al unităților administrativ-teritoriale, calculat ca raport între 

veniturile proprii incasate, excusiv cotele defalcate din impozitul pe venit şi veniturile totale încasate, se 
prezintă astfel: 

 
    mii lei 

Nr.crt. Unitatea administrativ-
teritorială 

Venituri totale 
încasate sem.I 

Venituri proprii 
(exclusiv cote din 
impozitul pe venit) 

încasate sem.I 

Gradul de 
autonomie 
decizională 

0 1 3 3,1 4=3/2 

  TOTAL JUDET 286.510 118.878 x 



 

1 Consiliul Județean 66.332 19.939 30,06% 

2 Mun. Sf.Gheorghe 64.548 26.510 41,07% 

3 Mun.Tg.Secuiesc 19.474 9.221 47,35% 

4 Orașul Covasna 9.522 6.031 63,34% 

5 Orașul Baraolt 9.205 2.505 27,21% 

6 Orașul Înt.Buzăului 9.480 4.347 45,85% 

7 Comuna Aita Mare 1.641 449 27,36% 

8 Comuna Bățani 2.541 831 32,70% 

9 Comuna Belin 2.483 411 16,55% 

10 Comuna Bodoc 1.485 464 31,25% 

11 Comuna Boroșneu Mare 1.546 448 28,98% 

12 Comuna Brateș 1.745 1.244 71,29% 

13 Comuna Braduț 3.432 866 25,23% 

14 Comuna Brețcu 2.663 1.462 54,90% 

15 Comuna Catalina 2.596 981 37,79% 

16 Comuna Cernat 4.523 3.220 71,19% 

17 Comuna Chichiș 2.341 429 18,33% 

18 Comuna Dobârlău 2.745 669 24,37% 

19 Comuna Ghelința 3.493 1.098 31,43% 

20 Comuna Ghidfalău 1.506 604 40,11% 

21 Comuna Hăghig 3.852 1.620 42,06% 

22 Comuna Ilieni 1.944 847 43,57% 

23 Comuna Lemnia 1.631 671 41,14% 

24 Comuna Malnaș 1.539 621 40,35% 

25 Comuna Moacșa 1.596 770 48,25% 

26 Comuna Ojdula 2.334 359 15,38% 

27 Comuna Ozun 6.841 4.801 70,18% 

28 Comuna Poian 1.839 1.698 92,33% 

29 Comuna Reci 4.248 2.535 59,68% 

30 Comuna Sânzieni 4.190 1.163 27,76% 

31 Comuna Turia 3.594 1.874 52,14% 

32 Comuna Valea Crișului 1.624 725 44,64% 

33 Comuna Vâlcele 7.927 5.748 72,51% 

34 Comuna Vârghiș 1.282 358 27,93% 

35 Comuna Zagon 6.088 3.035 49,85% 

36 Comuna Zăbala 3.302 1.031 31,22% 

37 Comuna Comandău 1.080 623 57,69% 

37 Comuna Barcani 4.413 1.989 45,07% 

39 Comuna Sita Buzăului 3.365 1.565 46,51% 

40 Comuna Valea Mare 1.075 206 19,16% 

41 Comuna Mereni 2.232 1.532 68,64% 

42 Comuna Arcuș 1.415 838 59,22% 

43 Comuna Bixad 1.001 461 46,05% 

44 Comuna Dalnic 1.700 813 47,82% 

45 Comuna Micfalău 1.192 432 36,24% 

46 Comuna Estelnic 1.905 834 43,78% 

 
Cel mai mic grad de autofinanțare din venituri proprii a plăților nete de casă s-a înregistrat în cazul 

comunelor : Belin (16,55%), Chichiș (18,33%), Ojdula (15,38%) și Valea Mare (19,16%), iar la nivelul 
orașelor, la Baraolt (27,36%). 
 

Analizând execuţia bugetară a veniturilor încasate în semestrul I al anului 2019, comparativ cu  anul 
2018, situaţia se prezintă astfel: 
 
            mii lei 

Nr. 
crt. 

Categorii de venituri Încasări 
sem I 2018 

Încasări 
sem I 2019 

%  
2019 față de 



 

2018 
 

1 Venituri proprii, din care: 155.129 190.810 123,00 
 -cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 62.307 71.932 115,45 
 -sume din excedentul bugetului local al anilor 

precedenţi  
23.618 43.840 185,62 

 -venituri din impozite, taxe, contribuţii, alte venituri  69.204 75.038 108,43 
2 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 54.536 73.186 134,20 
3 Donaţii şi sponsorizări 138 260 188,40 
4 Subvenţii de la bugetul de stat si de la alte 

administraţii 
21.804 16.408 75,25 

5 Sume primite de la Uniunea Europeană   6.431 5.846 90,90 
 Venituri totale 238.038 286.510 120,36 

 
 Potrivit datelor de execuție prezentate, se observă o creștere a veniturilor bugetelor locale încasate în 
primele 6 luni ale anului 2019, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018 de 20,36%, în cifre absolute cu 48.472 
mii lei. 
  
 Creşteri semnificative faţă de anul 2018, s-au înregistrat la sumele încasate din cote si sume defalcate 
din impozitul pe venit de 15,45 %, ca urmare a prevederilor Legii  bugerului de stat pe anul 2019, potrivit 
căreia, în anul 2019, începând cu luna aprilie, cotele din impozitul pe venit se alocă în procent de 100%, din 
impozitul pe venit încasat la bugetul de stat, față de anul 2018, când procentul alocat era de 71,5%, sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată care au crescut cu 34,20%, iar sumele utilizate din excedentul 
bugetului local al anilor precedenţi au înregistrat de asemenea o creştere de 85,62% faţă de aceeaşi perioadă a 
anului 2018, sumele primite de la Uniunea Europeană au înregistrat o diminuare de 9,10 % faţă de aceeaşi 
perioadă a anului 2018, respectiv subvenţiile de la bugetul de stat si de la alte administraţii s-au diminuat cu 
24,75%.  
 
 2.Cheltuielile bugetelor locale 
 
 Situaţia sintetică a execuţiei economice a bugetelor locale în semestrul I al anului 2019 este prezentată 
în tabelul de mai jos: 
           mii lei 

Nr. 
crt. 

 
Categorii de cheltuieli 

Credite 
bugerare 
aprobate 

sem I 

Plăţi 
efectuate 

sem I 

% 
din credite 
bugetare 

 

%  
din plăți 

efectuate 

1 Cheltuieli de personal 89.850 81.400 90,60 38,65 
2 Bunuri şi servicii 87.080 49.355 56,68 23,43 
3 Dobânzi 612 541 88,39 0,25 
4 Subvenţii 1.788 1.742 97,43 0,83 
5 Fond de rezerva bugetară la dispoziţia 

autorităţi locale 

2.276    

6 Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice 

36.954 23.077 62,48 10,96 

7 Alte transferuri 9.235 5.717 61,90 2,71 
8 Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile  
74.748 9.822 13,14 4,66 

9 Asistenţă socială 13.775 10.552 76,60 5,01 
10 Alte cheltuieli 11.711 7.613 65,00 3,61 
11 Cheltuieli de capital 184.427 18.710 10,14 8,88 
12 Operaţiuni financiare (rambursari credite) 3.307 3.150 95,25 1,01 
13 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 

recuperate în anul curent 
-477 -1.078 226,00  

 Total cheltuieli 515.286 210.601 40,87  

 
Sub forma de prezentare grafică, situaţia după structura economică a cheltuielilor bugetare se prezintă 

astfel: 



 

 
 

 
Aşa cum se observă din datele prezentate, cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale au fost 

destinate realizării atribuţiilor şi obiectivelor stabilite în sarcina autorităţilor publice locale. 
 Din analiza informațiilor referitoare la execuția cheltuielilor rezultă că, față de creditele semestriale 
aprobate, cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 40,87%. În structură, analiza execuției evidențiază un 
grad de realizare la cheltuielile de personal în proporție de 90,60%, la cheltuielile cu bunurile și serviciile în 
procent de 56,68%, iar cele de capital și cele pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, 
doar în proporție de 10,14%, respectiv de 13,14%  
 Analizând ponderea plăţilor efectuate pe categorii de cheltuieli, în totalul plăţilor efectuate, se constată 
că ponderea cheltuielilor de personal de 38,65% devansează nivelul acestui indicator înregistrat la celelalte 
categorii de cheltuieli. Exemplificăm în acest sens, ponderea plăţilor efectuate la “Bunuri şi sevicii” de 23,43% 
în totalul plăţilor, la “Cheltuieli de capital”  ponderea este de 8,88%,  la categoria “Asistenţă socială” de 
5,01%, respectiv la categoria “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile” ponderea este de doar 
4,66%. 

Această evoluţie a cheltuielilor bugetare reflectă tendinţele de orientare ale acestora cu precădere spre 
consum şi mai puţin pentru investiţii.  

Sub aspectul structurii funcţionale, cheltuielile bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, 
sunt prezentate în  tabelul următor:                                                      

                                                                            mii lei 
Nr. 
crt. 

 
Categorii de cheltuieli 

Credite 
bugerare 
aprobate 

semestrul I 

Plăţi 
efectuate 

semestrul I 

% 
din 

credite 
bugetare 

 

% 
din total 

plăți 
efectuate 

 
1 Autorităţi publice și acţiuni externe 79.268 51.361 64,79 24,38 
2 Alte servicii publice generale  4.545 1.470 32,34 0,70 
3 Tranzacţii privind datoria publică şi 

împrumuturi 
645 564 87,44 0,26 

4 Apărare 358 148 41,34 0.09 
5 Ordine publică şi siguranţă naţională 10.235 5.026 49,10 2,38 
6 Învăţământ 56.368 16.390 29,08 7,78 
7 Sănătate 15.308 4.973 32,49 2,36 
8 Cultură, recreere şi religie 67.056 37.951 56,60 18,02 
9 Asigurări şi asistenţă socială 55.915 44.226 79,10 21,00 

10 Locuinţe, servicii şi dezvoltare   publică  39.881 16.011 40,15 7,60 
11 Protecţia mediului 51.051 7.836 15,35 3,73 
12 Acţiuni generale economice şi de muncă 1.340 1.172 87,46 0,55 
13 Combustibili şi energie 774 212 27,39 0,10 
14 Agricultură, silvicultură şi vânătoare 2.914 2.057 70,59 0,98 
15 Transporturi 125.891 20.110 15,97 9,55 
16 Alte acţiuni economice 3.737 1.094 29,27 0,52 

 Total cheltuieli 515.286 210.601 40,87  



 

 
În totalul cheltuielilor bugetelor locale, ponderea cea mai mare, 24,38% o au cheltuielile autorităţilor 

publice, urmate de cheltuielile cu  asigurările şi asistenţă socială cu o pendere de 21% în totalul cheltielilor. 
   Analizând execuţia economică a cheltuielilor bugetelor locale pe semestrul I al anului 2019, 
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2018, situaţia se prezintă astfel: 
                  mii lei 

Nr. 
crt. 

 
Categorii de cheltuieli 

Plăţi 
efectuate 

6 luni 2018 

Plăţi efectuate 
6 luni 2019 

 
% 

 2019 față de 
2018 

1 Cheltuieli de personal 69.130 81.400 117,75 
2 Bunuri şi servicii 47.033 49.355 104,93 
3 Dobânzi 606 541 89,27 
4 Subvenţii 1.633 1.742 106,67 
5 Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice 
14.121 23.077 163,42 

6 Alte transferuri 3.919 5.717 145,88 
7 Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare 
2.979 9.822 329,71 

8 Asistenţă socială 20.547 10.552 51,35 
9 Alte cheltuieli 7.462 7.613 102,02 

10 Cheltuieli de capital 16.225 18.710 115,32 
11 Operaţiuni financiare (rambursări credite) 3.783 3.150 83,27 
12 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 

recuperate în anul curent 
-576 -1.078 187,15 

 Total cheltuieli 186.862 210.601 112,70 

     

 
  

Cheltuielile totale ale bugetului local au înregistrat o creștere de 12,70%,  comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anului 2018.  

De remarcat este faptul că plăţile pentru cheltuielile de personal s-au  majorat  cu 17,75%, față de anul 
anterior, iar transferurile între unități ale administrației publice locale, au crescut cu 63,42%. 

 
  Execuţia cheltuielilor unităţilor administrativ-teritoriale pe cele două secţiuni, din punct de vedere al 
ponderii plăţilor la secţiunea de dezvoltare,  în totalul plăţilor pe semestrul I, se prezintă astfel:  
 
 -Doar comuna Ozun a înregistrat o pondere mai mare (62,16%) a plăţilor la secţiunea de dezvoltare în 
totalul plăţilor efectuate, 7 unităţi au pondere între 40 şi 60 %, dintre care  amintim: Dobârlau (56,04%), 
Chichiș (52,65%), Haghig (45,39%) și Moacșa (46,23%), dar sunt şi unităţi cu o pondere de sub 10% din 
punct de vedere al indicatorului menţionat, printre care se situează Bodoc (0,44%), Boroșneu Mare (2,22%), 
Covasna (3,46%), Tg.Secuiesc (1,46%), Ojdula (0,45%), Vâlcele (1,44%) şi Varghiș  (0%). 

 



 

 În concluzie, considerăm că se impune o preocupare mai mare pentru creşterea investiţiilor în 
infrastructură prin atragerea de fonduri europene, respectiv o mai bună colectare la nivel de unitate 
administrativ-teritorială, a veniturilor proprii la bugetele locale.  
  

           
                  

Punctul 3 

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN COVASNA 

     
 

ANALIZA ACTIVITĂȚILOR  ȘI REZULTATELOR OBȚINUTE DE EFECTIVELE DE ORDINE 
PUBLICĂ PE LINIE DE SILVICULTURĂ 

ÎN CURSUL SEMESTRULUI I AL ANULUI  2019 
 

       
I.CONSIDERENTE  GENERALE 

  
 Exploatarea forestieră ilegală reprezintă o amenințare gravă pentru păduri, întrucât contribuie la 
procesul de despădurire și de degradare a pădurilor, amenință biodiversitatea și subminează gestionarea 
pădurilor și dezvoltarea durabilă, inclusiv viabilitatea comercială a operatorilor care își desfășoară activitatea 
în conformitate cu legislația aplicabilă. Aceasta contribuie, de asemenea, la deșertificarea și eroziunea solului 
și poate exacerba fenomenele meteorologice extreme și inundațiile. 

Prezenta  analiză  evocă într-o manieră sintetică evoluția fenomenului infracțional în domeniul 
silviculturii din județul Covasna, înregistrat de evidențele statistice ale Poliției Române, în primele 6 luni ale 
anului 2019 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 și se adresează personalului care desfășoară 
activități în domeniul prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic, având rolul de a oferi o 
imagine a activităților    desfășurate de structurile de ordine publică din cadrul I.P.J. Covasna pentru 
prevenirea și combaterea tăierilor ilegale și a furtului de arbori din fondul forestier național, precum și a 
faptelor ilegale asociate activităților de transport, depozitare, prelucrare și comercializare a materialelor 
lemnoase. 

Ilegalitățile din domeniul forestier sunt definite ca fiind acele activități în care lemnul este pus în 
valaore, tăiat, transportat, prelucrat și comercializat în contradicție cu reglementările  în vigoare. 

Ele pot fi împărțite în următoarele categorii : 
 1.tăieri fără drept : 
  a.tăieri de arbori care nu sunt puși în valoare. 
  b.tăieri de arbori puși în valoare cu încălcarea prevederilor legale. 
 2.nerespectarea prevederilor legale cu privire la exploatarea lemnului. 

3.nerespectarea prevederilor legale cu privire la transportul,    prelucrarea  și 
comercializarea lemnului. 

Prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic reprezintă o prioritate  permanentă pentru 
Poliția Română-I.P.J. Covasna, care, prin structurile sale specializate de ordine publică, a căutat să identifice 
și să pună în aplicare cele mai eficiente forme și modalități de  realizare a acestui obiectiv. 
           
            II.SUPRAFAȚA FONDULUI FORESTIER 
 
          Județul Covasna este situat în interiorul Carpaților de Curbură în Depresiunea Bârsei, altitudinea minimă 
fiind la 500 m, iar cea maximă la 1.777 m în Vârful Lăcăuți.           
          Rețeaua hidrografică se compune din râurile Olt, Apa Neagră, Buzău, Bâsca Mare, Bâsca Mica, Oituz și 
afluenții acestora. 
          O bogăție de neprețuit al acestui județ o reprezintă pădurile care prin funcțiile ecologice de protecție și 
socio-economice pe care le indeplinesc constituie indiferent de forma de proprietate o avuție de interes 
național de care beneficiază intreaga societate. În acest scop este necesară asigurarea gestionării durabile a 
pădurilor prin stabilirea unor măsuri concrete de administrare, regenerare, îngrijire și exploatare. 
          Județul Covasna dispune de un fond forestier de 175.624 ha (s-au adăugat aproximativ 3000 ha ca 
urmare a intrării in vigoare a Legea nr.46/2008 prin care s-au introdus în fondul forestier național  pășunile 
împădurite cu consistență mai mare sau egală cu 0,4 calculată numai pentru suprafața ocupată efectiv de 
vegetație forestieră),  54.942 ha  aflându-se în paza și administrarea ocolelor silvice de stat, 120.682 ha fiind în 
paza și administrarea ocoalelor silvice private. Din cele 70.775 ha aflate în paza și administrarea ocoalelor 



 

silvice de stat, 49.658 ha reprezintă proprietate publică a statului român,  iar 21.117 ha reprezintă  suprafețe de 
pădure a caror pază și administrare este asigurată de către ocoale silvice de stat ca urmare a contractelor 
încheiate în acest sens de diferiții proprietari cu Direcția Silvică Covasna  (3479 ha = proprietate publică a 
unităților administrative teritoriale, 1838 ha = proprietate publică a unităților de cult, învățământ-Academia 
Română, 5737 ha = proprietate privată a formelor asociative de proprietari-Composesorate, 10063 ha = 
proprietate privată a persoanelor fizice).  
 Pentru asigurarea eficientă a pazei și administrării  fondului forestier pa raza județului Covasna își 
desfășoară activitatea un număr de 4 ocoale silvice de stat: O.S.COMANDĂU, O.S.COVASNA, 
O.S.TĂLIȘOARA, O.S.BREȚCU. Toate aceste ocoale se află sub directa coordonare a Direcției Silvice 
Covasna din structura RNP-ROMSILVA.  
           Totodată există un număr de 7 ocoale silvice private : O.S.P. BREȚCU, O.S.P. TÂRGU-SECUIESC, 
O.S.P. MERENI, O.S.P. ZAGON, R.A.P. BUZĂUL ARDELEAN R.A., O.S.P. HATOD, O.S.P. BARAOLT. 
Acestea se află sub directa supraveghere a Gărzii Forestiere Judeţene Covasna. 
  Ca structură organizatorică fondul forestier de pe raza județului Covasna se împarte în: 25 de 
districte; 9 districte de drumuri; 183 cantoane silvice; 9 cantoane de vânătoare. 
 
         III.CADRUL LEGISLATIV 
 
 II. a)Cadrul normativ european 

  FLEGT (Forest Law Enforcerment, Governance and Trade), înseamnă aplicarea legislației în 
domeniul forestier, guvernarea și comerțul. Planul de acțiune FLEGT al U.E. a fost înființat în 2003.Acesta 
vizează reducerea exploatării forestiere ilegale prin consolidarea gestionării durabile și legale a pădurilor, 
îmbunătățirea guvernării și promovarea comerțului cu lemn obținut legal. 
 Planul de acțiune pentru FLEGT reprezintă politica Uniunii Europene de combatere a tăierilor 
ilegale și comerțului asociat acestora. Regăsim  măsuri referitoare la oferă,  dar și la cerere în ceea ce privește 
exploatarea forestieră ilegală, generând ulterior adoptarea a două acte normative cheie: 
 a) 2005 – Regulamentul FLEGT nr. 2173/2005, cu privire la controlul intrării materialului lemnos în 
Uniunea Europeană din partea țărilor care intră în acorduri de parteneriat voluntare bilaterale FLEGT cu U.E.; 
 b) 2010 – Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 
octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piața de lemn și produse din 
lemn, o măsură globală de a interzice introducerea materialului lemnos și produselor din lemn ilegale pe piața 
interrnă și are ca obiective combaterea tăierilor ilegale și comerțul asociat prin intermediul a trei obligații 
esențiale : 
  1. Interzice plasarea pe piața UE a lemnului și produselor din lemn cu proveniență ilegală; 
  2. Obligă comercianții din UE care plasează pentru prima oară pe piața UE produse din lemn 
să se supună la verificări prealabile; 
  3. Obligă comercianții din UE să țină evidența furnizorilor și clienților lor (trasabilitate).  
 
  II.b) Cadrul normativ național 
  Principalele acte normative care reglementează domeniul silvic sunt: 

� Legea nr.46/2008-Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
� Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și 

completările ulterioare; 
� Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, cu modificările și completările 

ulterioare; 
� Legea nr.100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate; 
� O.U.G. nr.139/2005 privind administrarea pădurilor în România; 
� O.U.G. nr.85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației 

forestiere din păduri și din afara acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.84/2007; 

� H.G. nr.470/2014 pentru  aprobarea Normelor referitoare la provenința, circulația și 
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund,precum și a unor măsuri de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr.995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 
octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatoriilor care introduc pe piața lemn și 
produse din lemn; 

� H.G. nr.1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier; 
� H.G. nr. 483/2006 pentru aprobarea atribuțiilor ocoalelor silvice de stat și ale celor constituite 

ca structuri proprii , a obligațiilor ce revin deținătorilor de păduri, în vederea respectării 



 

regimului silvic, precum și a Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.139/2005 privind 
administrarea pădurilor din România; 

� H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică; 

� H.G. nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a 
materialelor lemnoase; 

� H.G. nr. 668/2011 privind desemnarea autorității competente pentru aplicarea Regulamentului 
(UE) nr.995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de 
stabilire a obligațiilor ce revin operatoriilor care introduc pe piața lemn și produse din lemn. 

� Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea 
instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport 
al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare; 

� Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr.836 din 7 octombrie 2014 
pentru aprobarea condițiilor și a procedurilor de emitere, suspendare sau retragere a acordului 
de distribuiere și utilizare a formularelor documentului cu regim special, cu  modificările și 
completările ulterioare; 

�  Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 836 din 7 octombrie 2014 
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL , precum și 
structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate.    

    
 
         IV.ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ȘI REZULTATELE OBȚINUTE DE EFECTIVELE DE 
ORDINE PUBLICĂ PE LINIE DE SILVICULTURĂ 
 
 Potrivit reglementărilor în vigoare, poliției de ordine publică îi revine responsabilitatea constatării și 
instrumentării delictelor silvice prevăzute de Legea 46/2008, și verificarea legalității transportului, depozitării 
și comercializării materialului lemnos.  
 

4.1 Activitatea de prevenire 
  

 În plan preventiv, lucrătorii formațiunilor de ordine publică au participat la 2632 controale din care 
861 în fondul forestier şi 1381 pe linia legalităţii transportului de material lemnos. 
           Situaţia detaliată a numărului de acţiuni organizate şi executate se regăseşte în Anexa  prezentei analize.   
 
  4.2 Sancţiuni  contravenţionale la regimul silvic 
 
 Cu ocazia acțiunilor și controalelor efectuate s-au constatat și aplicat un număr de 373 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare de  541.400 lei și s-a confiscat cantitatea de 1723,30 mc material lemnos. 
 Situaţia detaliată a numărului de sancțiuni contravenționale aplicate  se regăseşte în Anexa  prezentei 
analize.   
  
          4.3 Infracţionalitatea sesizată     

 
 Cu privire la infracţionalitatea în domeniul silvic,  în cursul semestrului I al anului 2019 au fost 
sesizate 132 fapte (-20),  faţă de 152 de fapte în perioada similară  a anului 2018.   
 Dintre acestea un număr de 58 au fost infracţiuni flagrante. 

Situaţia detaliată se regăseşte în Anexa  prezentei analize.   
 

4.4 Dosare penale instrumentate în domeniul silvic 
 

 Referitor la activitatea de cercetare penală, la începutul anului 2019 existau în lucru un număr de 255 
lucrari penale (dintre care 63 cu autor necunoscut) pe linie de silvicultură, iar in perioada de referinta s-au mai 
înregistrat încă 123 lucrări penale, au fost primite 7 lucrări penale și un nr. de 4 au fost restituite, astfel din 
totalul de 389 dosare penale în lucru, au fost soluţionate 84 (dintre care 2 cu autor necunoscut), la finele 
perioadei rămânând în lucru un număr de 296 cauze penale (dintre care 76 cu autor necunoscut).    

 
V. ACTIVITĂȚILE  DESFĂȘURATE  ȘI  REZULTATELE OBȚINUTE DE BIROUL DE 

COMBATERE A DELICTELOR SILVICE DIN CADRUL S.O.P. 
 



 

 La  nivelul  I.P.J. Covasna -Serviciul de Ordine Publică își desfășoară activitatea  Biroului  de 
combatere a Delictelor Silvice format din 3 ofițeri de poliție și 2 agenți de poliție, în prezent fiind vacantă o 
funcție de agent de poliție din schema de 6 funcții prevăzute. Deși, în cadrul structurii biroului sunt cadre 
relativ fără experiență în domeniul silvic, colectivul nou format a dat dovadă de receptivitate și implicare, atât 
în documentarea rapidă  legislației specifice silvice, cât și  în îndeplinirea sarcinilor ce le-au revenit conform 
fișei posturilor, reușind astfel, ca într-un timp relativ scurt, să obțină rezultate foarte bune. 
           Lucrătorii biroului și-au desfășurat activitatea în baza mai multor planuri comune de acțiune, atât 
național (Scutul Pădurii) , cât și planuri de acțiune proprii, prin care s-a urmărit prevenirea și combaterea 
tăierilor ilegale de arbori din fondul forestier național și din vegetația forestieră din afara acestuia, descurajarea 
transporturilor ilicite, s-au organizat acțiuni pe linia controlului circulației materialului lemnos pe drumurile 
forestiere și publice, s-a urmărit descurajarea intrărilor de material lemnos cu proveniență ilicită la instalațiile 
de transformat lemn rotund precum și impunerea legalității în modul de utilizare a documentelor de transport 
și proveniență a materialului lemnos. 
 Pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și a sarcinilor stabilite în respectivele planuri de acțiune s-
au încheiat protocoale de colaborare și s-au organizat acțiuni împreună cu R.N.P. Romsilva-Direcția Silvică 
Covasna, Garda Forestieră Judeţeană Covasna,  I.J.J. Covasna, Garda Financiară – Secția Covasna și Garda 
Națională de Mediu Covasna. 

În baza acestor „Planuri comune de acțiune”, cât și planurilor de acțiune proprii,  activitățile 
desfășurate și rezultatele obținute de către lucrătorii Biroului de Combaterea Delictelor Silvice în perioada 
01.01.2019 – 30.06.2019, sunt următoarele: 

 
- la începutul anului 2019 existau în lucru un număr de 45  lucrări penale dintre care un număr de 27 

cu autori necunoscuți  (11 A.N. introduse în EDAN). În perioada de referință s-au mai înregistrat încă 10  
lucrări penale, au fost înaintate de la parchet 4 şi au fost restituite de către parchete alte 2. Până la 30 iunie 
2019 din cele 61  lucrări penale   s-au soluţionat 10 lucrări penale din care cu R.T.U.P. = 5, clasare = 4 şi 
renunţare = 1, rămânând în lucru la începutul semestrului II  2019 un număr de 48 lucrări penale dintre care  
26 cu autori necunoscuți (14 A.N. introduse în EDAN). 

- cu ocazia acțiunilor și controalelor efectuate s-au constatat și aplicat un număr de   57 sancțiuni 
contravenționale dintre care  49  la  L 171/2010, în valoare de  145.000 lei,  7 la  L 12/1990, în valoare de 
7.000 lei, 1  la OUG 195/2002,  în valoare de 290 lei, și s-a confiscat cantitatea de 1592,863  mc material 
lemnos (lemn lucru-bușteni și lemn de foc de diferite specii și dimensiuni) în valoare de  521.100 lei Defalcat 
pe categorii de material lemnos situaţia se prezintă astfel: 

- lemn de lucru – 1510,81 mc 
- lemn de foc – 59,152 mc  
-cherestea  - 22,901 mc. 

 
VI. CONCLUZII 

    
          Se constată  faptul că, având în vedere frecvența acțiunilor preventive desfășurate pe linie de 
silvicultură, cât și a implicării cu mai multă responsabilitate a lucrătorilor de poliție din cadrul Biroului de 
combatere a Delictelor Silvice  și a organelor de specialitate pe silvicultură, starea infracțională sesizată a 
scăzut și implicit volumul de material lemnos tăiat ilegal a înregistrat o scădere semnificativă. Astfel, deși pe 
raza județului Covasna funcționează cel mai mare procesator economic de masă lemnoasă, respectiv S.C. Holz 
Industrie Schweighofer S.R.L. București, cu punctul de lucru în comuna Reci, cu o capacitate de 
producție/prelucrare declarată pe anul 2018  în valoare de 800.000 mc , nu s-au constatat defrișări ilegale pe 
raza județului Covasna, masa lemnoasă prelucrată la această societate, provenind în majoritate din import, 
precum și în mică măsură din alte județe din România. 

În vederea îndeplinirii sarcinilor stabilite și a obiectivelor propuse se impune  continuarea  colaborării 
fructuoase cu reprezentanții structurilor silvice, autorităților publice interesate,  precum și continuarea 
acțiunilor comune  desfășurate în colaborare cu personal silvic în locurile și mediile în care există elemente 
predispuse la săvârșirea de infracțiuni și contravenții silvice. 

De asemenea, pe perioada analizată s-a constatat o creștere la nivelul SOP-Biroul de combatere a 
Delictelor Silvice (organ specializat la nivelul I.P.J. Covasna)  a dosarelor penale soluționate, în special a 
dosarelor penale  cu terminare a urmăririi penale. Totodată se constată o creștere a calității actelor de 
procedură penală  întocmite de către lucrătorii S.O.P.-B.C.D.S. și o mai bună relaționare cu unitățile de 
parchet.   
                Din situațiile statistice întocmite la nivel național de către Inspectoratul General al Poliției 
Române  pe semestrul  I  2019, I.P.J. Covasna  se clasează : 



 

- Pe locul 7 pe țară, după numărul de  sancțiuni contravenționale aplicate la Legea nr.171/2010 
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu un număr total de 373 de sancțiuni aplicate 
de către lucrătorii de poliție din cadrul I.P.J. Covasna. 

- Pe locul 13 pe țară la situația infracțiunilor silvice, cu un număr de 121 de sesizări. 
- Pe locul 7 pe țară la materialul lemnos confiscat/ridicat în vederea confiscării sau ridicat în vederea 

stabilirii provenienţei, cu cantitatea de de 1723,30 mc. 
-       Pe locul  2 la controale executate cu totalul de 2632 (prima poziție fiind deținută de VN cu 3213 
controale), ceea ce reflectă o foarte  bună activitate  profesioanală desfășurată de către lucrătorii de poliție 
din cadrul I.P.J. Covasna, în special din cadrul Biroului de Combatere a Delictelor Silvice (1592,863 mc 
confiscați). 

La nivelul I.P.J. Covasna nu au fost întâmpinate probleme deosebite în derularea activităţilor curente. 


