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Comunicat de presă 

	
Examenul Național de Bacalaureat 2022 

 
 

În perioada 06 – 16 iunie 2022, se desfășoară activitatea de evaluare a competențelor lingvistice 
și digitale, în cadrul Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2022, astfel: 

6 - 8 iunie 2022 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - 
proba A; 

8 - 10 iunie 2022 - Evaluarea competenţelor digitale - proba D; 
14 - 16 iunie 2022 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie 

internaţională - proba C. 
 

La nivelul județului Brăila, s-au înscris 1593 candidați, dintre care 1427 din promoția curentă și 166 de 
candidați din promoțiile anterioare. 

Pentru sesiunea iunie – iulie 2022, au fost stabilite cinci centre de examen, la care au fost arondați 
absolvenții din municipiul și județul Brăila: 

1. Centrul de examen nr. 1: Colegiul Național „Nicolae Bălcescu”, 307 elevi; 
2. Centrul de examen nr. 2: Colegiul Național „Gh. Munteanu – Murgoci”, 347 de elevi; 
3. Centrul de examen nr. 3: Colegiul Național Pedagogic „D. P. Perpessicius” , 408 elevi; 
4. Centrul de examen nr. 4: Liceul cu Program Sportiv, 304 elevi; 
5. Centrul de examen nr. 5: Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, 227 de elevi. 

 

Potrivit calendarului Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2022, probele scrise se 
vor desfășura astfel: 

20 iunie 2022 -  Limba şi literatura română - proba E.a)  

21 iunie 2022 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c)  

 22 iunie 2022 - Proba la alegere a profilului şi  specializării - proba E.d)  

 23 iunie 2022 - Limba şi literatura maternă - proba E.b)  

 27 iunie 2022 - Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor în  
intervalul orar 12,00 - 18,00  

 28 - 30 iunie 2022 - Rezolvarea contestaţiilor  

 1 iulie 2022 - Afişarea rezultatelor finale  

      
        


