
 

Datele statistice preliminare la Testele Naţionale 2005 – 
bază primară a analizei MEd.C privind calitatea procesului de învăţământ 

 
După finalizarea tuturor etapelor sesiunii de Testare Naţională, MEd.C este în măsură să procedeze la o primă 

centralizare a datelor şi informare a opiniei publice. Sursa de informaţii : raportările comisiilor judeţene. 
 

1. 
Candidaţi promovaţi  

Candidaţi înscrişi  
 

Candidaţi prezenţi  Înainte de rezolvarea 
contestaţiilor  

După rezolvarea 
contestaţiilor 

238.091  230.047 = 96% 69,02%  70,41% 
 
2. 

Contestaţii depuse 

Total Limba şi literatura română Matematică Istorie Geografie 

37.982 22.137 = 58% 10.639= 28%  2856 = 7,5% 2160 = 5,6% 

 
3. 

Candidaţi cu media finală la Testele Naţionale 

10 9,50 – 9,99 8.00 – 9,49 

45,  
din care 7 din judeţul Iaşi 

3.946,  
din care 469 din Bucureşti 

40.197,  
din care 4.018 din Bucureşti 

 
4. 

Candidaţi cu medii de absolvire 

Peste 9.00, care  Sub 7.00, care 

nu au promovat Testele Naţionale au promovat Testele Naţionale au promovat Testele Naţionale 
cu medii mai mici de 6.00 cu medii mai mari de 8.00  

1.665,  
din care 133 din judeţul Olt 

1.368,  
din care 71 din judeţul Dolj 

25,  
din care 4 din judeţul Bacău 

 
5. 

Şcoli cu promovabilitate  
100 % 0 % Şcoli din mediul rural cu mai puţin de 10 absolvenţi înscrişi 
744,  

din care 217 din Bucureşti 
193,  

din care 15 din judeţul Mureş 
 

MEd.C apreciază că Testele Naţionale s-au derulat cu recunoaşterea şi respectarea valorilor autentice ale 
evaluării : corectitudine, seriozitate, obiectivitate, responsabilitate. În perioada următoare M.Ed.C va transmite, în judeţe, 
macheta indicatorilor, pe baza cărora se va întocmi analiza rezultatelor obţinute la Testarea Naţională, relaţionate cu 
situaţia şcolară a elevilor din ciclul gimnazial, pentru stabilirea măsurilor ameliorative. Până la încheierea anului şcolar în 
curs – 31.08 –  M.Ed.C va întocmi  şi va face public un raport final, care va cuprinde şi pachetul de măsuri promovate în 
scop reglator. 

 
Secretar de Stat, 

 
Paloma Petrescu 

 
 


