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În județul Harghita, 2197 de elevi s-au înscris la sesiunea de vară a examenului de bacalaureat 

în anul 2021, dintre care 95,5%, adică 2099 elevi s-au prezentat la examene. Aceasta 

reprezintă o scădere de aproape 10% în comparație cu cei 2415 elevi înregistrați anul trecut. 

Dintre elevii care s-au prezentat, 329 și-au finalizat studiile în anii precedenți. Față de 2020, s-

au înscris la examenul de bacalaureat cu aproape 35% mai puțini elevi care nu au promovat 

toate examenele în sesiunile anterioare sau care nu au obținut media de 6.   

În timp ce în școlile din mediul urban procentul elevilor care nu s-au prezentat la examen este 

de doar 3,4%, în școlile din mediul rural acest procent crește la 15%. 

Rata de prezență pe zone 

  
Limba și 

literatura 
română 

Proba 
obligatorie a 

profilului 

Proba la alegere 
a profilului 

Limba și 
literatura 
maghiară 

Zona Ciuc 96,90% 98,20% 96,40% 97,90% 

Zona Odorhei 97,90% 98,80% 97,50% 98,70% 

Zona 
Gheorgheni 

93,50% 94,20% 94,20% 93,70% 

Zona Cristur 98,20% 100% 100,00% 100,00% 

Zona Toplița 97,20% 99,60% 96,80% 94,70% 

 

Dintre cei 2197 de elevi care s-au înscris la examenul de bacalaureat,  70 de elevi au absentat 

la proba scrisă la limba și literatura română, iar 92 au avut o notă de trecere la proba scrisă, 

reportată din anii anteriori. 

La proba scrisă de limba și literatura maghiară s-au înscris 1734 de elevi. Dintre acestea, 42 nu 

s-au prezentat la examen, iar 251 aveau note reportate din anii anteriori. 

La disciplina de profil, 689 de candidați au susținut examenul la istorie și 1508 la matematică. 

73 de elevi au absentat iar 223 de elevi au avut notele reportate din anii anteriori, dintre ei 74 

la istorie și 149 la matematică.  

În cazul probelor la alegere, elevii aveau posibilitatea de a alege dintre mai multe materii. 

Geografia a fost cea mai populară materie, urmată de anatomie și biologie, iar alți elevi au ales 
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chimia, economia, filosofia, fizica, informatica, psihologia sau sociologia. În total, 56 de elevi 

au absentat de la aceste probe și un elev a fost exclus de la examen. 230 de elevi au avut 

rezultate peste nota 5, reportate din anii anteriori. 

Rezultatele reportate din anii precedenți 

Dintre cei 329 de elevi care nu în acest an și-au finalizat studiile, 308 au obținut deja nota 5 la 

o probă în anii anteriori: cei mai mulți la limba și literatura maghiară (251 de elevi), urmați de 

probele la alegere (230 de elevi), apoi de probele obligatorii (223) și în final de limba și 

literatura română, unde doar 92 de elevi au obținut nota de trecere în anii anteriori.  

Rata de promovare este scăzută în cazul celor care nu în acest an și-au terminat studiile. 10% 

dintre ei nu s-au prezentat la cel puțin o probă, 70% nu au promovat examenul de bacalaureat 

nici anul acesta, iar unul din cinci elevi a promovat toate examenele în acest an. 

Așa cum arată și rezultatele din anii precedenți, majoritatea elevilor trebuie să dea din nou 

examenul la limba și literatura română.   

Dintre elevii care și-au terminat studiile în anii anteriori, sunt 147 de elevi care nu au reușit la 

sesiunile anterioare să obțină nota 5 doar la limba și literatura română. Dintre aceștia, 27 de 

elevi au reușit în sesiunea din acest an să promoveze examenul la limba și literatura română, 

adică doar 18%. 

În cadrul analizei, sunt luate în considerare doar rezultatele care nu sunt reportate din anii 

anteriori. 

În județul Harghita, rata de promovare după contestații este de 54,07%, adică 1135 din 2099 

de elevi care au participat au reușit să obțină cel puțin media de 6. 

Limba și literatura română 

În județul Harghita, cea mai mică rată de promovare a fost înregistrat la examenul de limba și 

literatura română. 
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În județ, 2035 de elevi s-au prezentat la examenul de limba și literatura română, iar 1246 

dintre ei au reușit să obțină nota 5, adică 61,23%. Aproape 40% dintre candidați nu au reușit 

să obțină nota de trecere, în timp ce alți 24% au obținut note sub 6. 10% dintre elevi au obținut 

note peste opt, iar patru dintre ei au obținut nota maximă, doi elevi din Colegiul Național 

„Octaivan Goga” din Miercurea Ciuc, un elev din Colegiul Reformat „Baczkamadarasi Kis 

Gergely” din Odorheiu Secuiesc, respectiv un elev tot din Odorheiu Secuiesc din Liceul Teoretic 

„Marin Preda”. 

1. Distribuția rezultatelor la examenul de bacalaureat la limba și literatura română 

 

Comparând școlile din mediul urban cu cele din mediul rural, proporția elevilor care au obținut 

nota 5 este mai mare în mediul urban decât în cel rural. 67% dintre elevii din școlile din mediul 

urban au obținut nota 5 sau peste, față de 39% în școlile din mediul rural. În școlile din mediul 

urban, 3,5% dintre elevi au obținut note peste 8, față de 1,2% în școlile din mediul rural. 

La limba și literatura română, cele mai bune rezultate au fost obținute în regiunea Toplița, mai 

mult de un sfert dintre elevi primind cel puțin nota 8, totodată în comparație cu media 

județeană puțini elevi au obținut note sub 5.  
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2. Distribuția regională a rezultatelor la proba de limba și literatura română 

 

Limba și literatura maghiară 

În județul Harghita, din cei 1483 de elevi care s-au înscris la examenul de limba și literatura 

maghiară, s-au prezentat 1441. Această probă are cel mai mare procent de reușiți. 96,3% 

dintre elevii care s-au prezentat la examen au obținut o notă de cel puțin 5. Mai mult de 

jumătate dintre elevi au obținut o notă de 8 sau mai mare, iar 82 dintre ei au scris nota 

maximă. Dintre aceștia cel mai mare număr de elevi a fost de la Liceul Teoretic „Márton Áron” 

din Miercurea Ciuc, urmat de Liceul Teoretic „Tamási Áron” din Odorheiu Secuiesc cu 13 elevi, 

apoi de Liceul Teologic Romano-Catolic „Segítő Mária” din Miercurea Ciuc și Liceul Teoretic 

„Salamon Ernő” din Gheorgheni, fiecare cu  câte 11 elevi.  
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3. Distribuția rezultatelor examenului de bacalaureat la limba și literatura maghiară 

 

În cazul școlilor din mediul rural, rata de promovare a fost de 93,7%, iar 3,8% dintre elevi au 

obținut un rezultat de 9 sau peste. În cazul școlilor din mediul urban, rata de promovare a fost 

de 96,55%, iar aproape 30% dintre elevi au obținut note de 9 sau mai mari.  

Pe regiuni, la proba de limba și literatura maghiară s-au prezentat cei mai mulți elevi din școlile 

din regiunea Ciuc, adică 40%, urmată de regiunea Odorhei cu 36% și regiunea Gheorgheni cu 

16,3%. În regiunile Cristuru Secuiesc și Toplița, sunt mai puțini elevi. Examenul de limba și 

literatura maghiară a fost susținut de 84 de elevi în regiunea Cristuru Secuiesc și doar 16 în 

regiunea Toplița.  

Cele mai bune rezultate au fost obținute în regiunea Odorhei, unde aproape 60% dintre elevi 

au obținut o notă de cel puțin 8. Regiunea Toplița a avut cea mai scăzută rată de promovare. 

Iar în regiunea Cristuru Secuiesc, toți elevii care au susținut examenul de limbă și literatură 

maghiară au obținut notă de trecere. 
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4. Distribuția pe regiuni a rezultatelor examenului de bacalaureat la proba de limba și 
literatura maghiară 

 

Proba obligatorie a profilului 

În județul Harghita, 1901 elevi s-au prezentat la proba obligatorie profilului. 32% dintre elevi 

s-au înscris la istorie și 68% la matematică. 

Dintre elevii care s-au prezentat, unul din cinci nu a reușit să obțină nota de trecere, iar unul 

din cinci a obținut un rezultat între 5 și 6. 10% dintre elevi au obținut o notă de cel puțin 9. 

5. Distribuția rezultatelor la proba obligatorie a profilului 
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Treisprezece elevi au obținut nota maximă, șapte la matematică și șase la istorie. Trei dintre 

elevii care au obținut nota 10 la matematică provin de la Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” din 

Toplița, iar câte unul de la Liceul Teoretic „Márton Áron”, Liceul Teoretic „Octavian Goga”, 

Liceul Teologic Romano-Catolic „ Segítő Mária” și Liceul Teoretic „Tamási Áron”. La Istorie, doi 

elevi de la Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae” au obținut punctajul maxim, iar câte un elev de la 

Liceul Teoretic „Octavian Goga”, Liceul de Artă „Dr. Palló Imre”, Liceul de Artă „Nagy István” 

și Liceul Teoretic „Salamon Ernő”.  

Rata de promovare în școlile din mediul urban a fost de 81,4%. În școlile din mediul rural, rata 

de promovare a fost de 51,7%.  

Pe regiuni, cele mai mari rate de promovare au fost înregistrate în regiunile Ciuc și Gheorgheni, 

iar cele mai mici în regiunea Toplița. Cele mai mari ponderi ale elevilor cu note de opt sau 

peste au fost înregistrate în regiunile Ciuc și Odorhei. 

6. Distribuția regională a rezultatelor examenului de bacalaureat a proba obligatorie a 
profilului 

 

Proba la alegere a profilului 

În județul Harghita, din cei 1967 de elevi care s-au înscris la proba la alegere, s-au prezentat 

1911. 87,65% dintre elevii care s-au prezentat la examen au obținut o  notă de cel puțin 5. 

Jumătate dintre elevi au obținut o notă de 8 sau mai mare, iar 39 dintre ei au obținut nota 

maximă. Dintre ei 8 elevi provin din Liceul Teoretic „Salamon Ernő” din Gheorgheni, 7 de la 
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Liceul Teoretic „Tamási Áron”din Odorheiu Secuiesc și 6 de la Liceul Tehnologic „Kós Károly” 

din Odorheiu Secuiesc. 

7. Distribuția rezultatelor examenelor la disciplinele opționale 

 

Rata de promovare în școlile urbane a fost de două ori mai mare decât în școlile rurale, 

ajungând la 88,5%.  

În funcție de zonă, cea mai mare rată de promovare a fost înregistrată în zona Cristuru 

Secuiesc, cu 99%, iar cea mai mică în zona Toplița, cu 85%. Cea mai mare rată de promovare 

cu o notă de cel puțin 8 a fost înregistrată în regiunea Odorhei, urmată de regiunea Ciuc. 

8. Distribuția pe regiuni a rezultatelor examenelor la disciplinele opționale 
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Rezultatele examenului de bacalaureat 

Dintre cei 2099 (95,5%) de elevi care s-au înscris la examenul de bacalaureat în sesiunea de 

vară din 2021, 1812 elevi au absolvit liceul anul acesta, iar 1072 dintre ei au promovat 

examenul, iar 63 dintre cei 287 de elevi care au absolvit în anii anteriori au promovat examenul 

anul acesta.  

În școlile din mediul rural, 195 de elevi în total au susținut examenul de bacalaureat. 14,9% 

dintre elevi nu s-au prezentat, 67,2% au picat examenele și doar 17,9% au obținut o diplomă 

de bac. Din școlile din mediul urban, 2002 de elevi s-au înscris la sesiunea de vară a examenului 

de bacalaureat în 2021, iar dintre aceștia, 3,4% nu s-au prezentat, 41,6% au picat și 54,9% au 

promovat.  

În funcție de zonă, cea mai mare rată de promovare a fost înregistrată în zona Toplița și cea 

mai mică în zona Cristuru Secuiesc. Cea mai mare rată de absență a fost în regiunea 

Gheorgheni, unde o persoană a fost exclusă de la examen. 

9. Procentul elevilor care au promovat examenele în funcție de regiune 

 

În total, 54,07% dintre elevi au promovat examenele. Rata de promovare este de 59,16% 

pentru elevii care și-au terminat studiile anul acesta și de 21,95% pentru elevii cu studiile 

finalizate în anii anteriori.  
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Dintre cei 1135 de elevi care au promovat examenul de bacalaureat, 8% au obținut o notă de 

9 sau mai mare. Niciun elev nu a obținut punctajul maxim. 23% au obținut notă sub 7, iar două 

treimi au obținut note între 7-9. 

10. Distribuția ratelor de reușită la examenul de absolvire a școlii 

 

Dintre elevii care au promovat examenul, cea mai mare proporție a celor care au obținut o 

notă de 9 sau mai mare a fost în regiunea Cristuru Secuiesc, iar cea mai mare proporție a celor 

care au obținut un punctaj sub 7 a fost, de asemenea, în această regiune și în regiunea Toplița.   

11. Distribuția rezultatelor de succes pe regiuni 
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Cele mai mari și cele mai mici cinci rezultate 

Rata de promovare este analizată ținând cont de numărul total al studenților înscriși, inclusiv 

a celor care nu s-au prezentat la examene. Cele două tabele de mai jos prezintă cele cinci licee 

cu cele mai mari rate de promovare și cele cinci licee cu cele mai mici rate de promovare. 

Cea mai mare rată de promovare 

1.      Colegiul Național „Márton Áron” din Miercurea Ciuc 91,80% 

2.      Colegiul Național „Octavian Goga” din Miercurea Ciuc 90,50% 

3.      Liceul Teoretic „Tamási Áron” din Odorheiu Secuiesc   87,70% 

4.      Liceul Teoretic „Kemény János” din Toplița 78,90% 

5.      Liceul Pedagogic „Benedek Elek” din Odorheiu Secuiesc   78,60% 

 

Cea mai mică rată de promovare 

1.      Liceul Tehnologic „Székely Károly” din Miercurea Ciuc 4,80% 

2.      Liceul Tehnologic „Fogarassy Mihály” din Gheorgheni 2,7% 

3.      Liceul Tehnologic „Zeyk Domokos” din Cristuru Secuiesc 0,0% 

4.      Liceul Tehnologic „Petőfi Sándor” din Dănești 0,0% 

5.      Liceul Tehnologic „Sővér Elek” din Joseni 0,0% 

 

Cele mai mari cinci medii pe școli 

Notele medii pe școli includ rezultatele elevilor care au promovat toate examenele și au 

obținut o medie de cel puțin cinci.  

Cei 23 de elevi de la Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae” din Gheorgheni au obținut cea mai mare 

medie de promovare: 8,33. Printre cele cinci școli cu cele mai mari medii de promovare se mai 

numără o școală din Odorheiu Secuiesc și trei școli din Miercurea Ciuc. 

Cele mai mari medii pe școală 

1.      Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae” din Gheorgheni 8,33 

2.     Liceul Teoretic „Tamási Áron” din Odorheiu Secuiesc   8,13 

3.      Colegiul Național „Márton Áron” din Miercurea Ciuc 8,07 

4.      Colegiul Național „Octavian Goga” din Miercurea Ciuc 7,85 

5.      Liceul Teologic Romano-Catolic „Segítő Mária” din Miercurea Ciuc 7,82 
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În 2021, cel mai bun rezultat la examenul de bacalaureat a fost obținut de un elev din Colegiul 

Național „Octavian Goga” din Miercurea Ciuc: 9,86. Al doilea cel mai bun rezultat a fost obținut 

de un elev de la Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae” din Gheorgheni, iar următoarele trei rezultate 

au fost obținute de elevi din școli din Odorheiu Secuiesc. 

Școlile din care provin elevii cu cele mai bune cinci medii  

1.      Colegiul Național „Octavian Goga” din Miercurea Ciuc 9,86 

2.      Liceul Teoretic „Sfântu Nicolae” din Gheorgheni 9,81 

3.      Liceul Teoretic „Marin Preda” din Odorheiu Secuiesc  9,75 

4.      Liceul Teoretic „Tamási Áron” din Odorheiu Secuiesc   9,72 

5.      Liceul Teoretic „Tamási Áron” din Odorheiu Secuiesc   9,68 

 

Medii în privința disciplinelor în cazul celor cinci școli cu cea mai mare medie 

Cele mai bune rezultate au fost obținute la limba și literatura maghiară, dar aceste școli au 

medii mici la limba și literatura română. Cu excepția Liceului Teoretic „Sfântu Nicolae” din 

Gheorgheni, media notelor la disciplina opțională este de asemenea peste nota 8 în aceste 

școli cu mediile cele mai mari.  

Notă: Diferența dintre mediile pentru fiecare disciplină în parte și media generală se datorează 

faptului că, în timp ce media rezultatelor la examenul de bacalaureat se calculează doar în 

cazul elevilor care au promovat toate examenele și au obținut media cinci, la discipline sunt 

incluse și rezultatele celor care nu au obținut media cinci. 

Școli cu cele mai mari medii la 
examenul de bacalaureat 

Limba și 
literatura 
română 

Limba și 
literatura 
maghiară 

Proba 
obligatorie a 
profilului 

Proba la 
alegere a 
profilului 

1.      Liceul Teoretic „Sfântu 
Nicolae” din Gheorgheni 

7,72 
 

7,29 7,88 

2.      Liceul Teoretic „Tamási Áron” 
din Odorheiu Secuiesc   

6,37 8,87 7,77 8,64 

3.      Colegiul Național „Márton 
Áron” din Miercurea Ciuc 

6,31 8,82 7,94 8,69 

4.      Colegiul Național „Octavian 
Goga” din Miercurea Ciuc 

7,50 
 

7,26 8,39 

5.      Liceul Teologic Romano-
Catolic „Segítő Mária” din 
Miercurea Ciuc 

5,51 8,70 7,22 8,35 
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Rezultatele elevilor de etnie română și maghiară 

Sunt considerați de etnie maghiară elevii care au participat la examenul de bacalaureat la 

limba și literatura maghiară. În județul Harghita, 78,9% dintre elevi, adică 1.734 de elevi s-au 

înscris la examenul de limba și literatura maghiară.  

Mediile sunt calculate luând în considerare rezultatele tuturor elevilor care s-au prezentat la 

examene, inclusiv ale celor care nu au obținut nota de trecere.  

Media la limba și literatura română a elevilor de etnie maghiară nu a atins nici măcar nota 5, 

în timp ce media la limba și literatura maghiară este cea mai bună din județ, urmată de media 

elevilor de etnie maghiară la proba la alegere.  

În rândul elevilor de etnie română, cea mai bună medie este la proba la alegere, urmată de 

media de 6,73 la limba și literatura română. 

Media pe discipline în 2021 
în județul Harghita 

Media la limba 
și literatura 
română 

Media la limba și 
literatura 
maghiară 

Proba 
obligatorie a 
profilului 

Proba la 
alegere a 
profilului 

Elevi de etnie română 6,73 
 

6,13 7,17 

Elevi de etnie maghiară 4,61 7,69 6,31 7,4 

 

Comparativ cu anul 2020, media elevilor de etnie maghiară la examenul de limba și literatura 

română a scăzut, însă celelalte rezultate nu s-au schimbat semnificativ în ultimii trei ani. 

Mediile pe discipline în județul 
Harghita 

2019-2020 

Studenți de etnie maghiară Studenți de etnie română 

 2019 2020 2019 2020 

Limba și literatura română 4,6 5,23 6,44 6,95 

Limba și literatura maghiară 7,51 7,45 - - 

Proba obligatorie 6,33 6,4 6,14 6,1 

Proba la alegere 7,42 7,63 7,15 7,32 

 

Rezultate remarcabile la contestații 

La limba și literatura română, 538 de elevi din județ au depus contestații. Sunt 59 de contestații 

la care nota anterioară a crescut cu cel puțin un punct. Cea mai mare creștere a fost de 3,4 

puncte, de la 3,55 la 6,95. 
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Există 56 de cazuri în care nota anterioară a scăzut cu cel puțin o notă. Cea mai mare scădere 

a fost de la 4,85 la 2,25.  

La limba și literatura maghiară au fost depuse 85 de contestații. În 13 cazuri, rezultatul a 

crescut cu cel puțin un punct. Cea mai mare mărire a fost de 2,4 puncte, adică nota s-a 

schimbat de la 6,3 la 8,7. În patru cazuri, nota a scăzut cu mai mult de un punct. Cea mai mare 

scădere a fost de 1,5 puncte, adică o schimbare de la 5,65 la 4,15. 

175 de contestații au fost depuse la proba obligatorie a profilului. În opt cazuri, s-a înregistrat 

o scădere cu mai mult de un punct, iar în opt cazuri, contestația a mărit nota cu cel puțin un 

punct. Cea mai mare mărire a fost de la 6,1 la 7,9 și cea mai mare scădere a fost de la 5,2 la 

3,7. 

Pentru proba opțională, au fost depuse 253 de contestații. În cinci cazuri, nota a scăzut cu mai 

mult de un punct. Cea mai mare scădere a fost de 3,65 de puncte, caz în care scăderea a fost 

de la 9,3 la 5,65. În două cazuri, nota după contestație a crescut cu cel puțin un punct. Cea mai 

mare schimbare a fost de 3,75 puncte, când nota după contestație a crescut de la 5,65 la 9,4. 

Rezultate interesante 

Rata de promovare în județul Harghita este de 54,07%, cu 15% mai mică decât media națională 

(69,8%)1. Deoarece rata de promovare la limba și literatura română în județul nostru este mult 

mai mică decât media națională, am analizat cum ar fi fost rata de promovare fără rezultatele 

examenului de limba și literatura română și în acest caz rata de promovare ar fi crescut la 

70,56%, ușor peste media națională.   

Sunt 62 de elevi de etnie maghiară care nu au obținut nota de trecere la limba și literatura 

română, dar au luat peste nota 7 la celelalte examene. După cum se poate observa și în 

tabelul de mai jos, cinci dintre acești elevi nu au obținut nici măcar nota 2 la limba și literatura 

română. Un elev a obținut nota de 3,10 la limba și literatura română, iar la limba și literatura 

maghiară a obținut nota maximă de 10,00. 

 

                                                      
1 https://www.edu.ro/rezultate_finale_bacalaureat_prima_sesiune_2021 
 

https://www.edu.ro/rezultate_finale_bacalaureat_prima_sesiune_2021
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Limba și 
literatura 
română 

Limba și 
literatura 
maghiară 

Proba 
obligatorie 

Proba la 
alegere 

1.  1,3 7,8 9,2 8,1 

2.  1,3 8,1 7,85 8,3 

3. 1,5 7,3 8,45 7,5 

4.  1,9 7,05 7,5 7,45 

5.  1,9 7,6 8,15 8,5 

 

Tabelul de mai jos prezintă 16 cazuri în care, fără a lua în considerare rezultatele la limba și 

literatura română, media elevilor ar fi fost peste 8, însă examenul de limba și literatura română 

nu a fost promovată. 

 
Limba și 
literatura 
română 

Limba și 
literatura 
maghiară 

Proba 
obligatorie 

Proba la 
alegere 

1.  2,1 8,7 8,5 9,25 

2.  2,95 8,55 9,5 9,05 

3.  3 8,9 8,3 9,35 

4.  3,15 8,95 8,45 9,6 

5.  3,3 8,1 8,4 9 

6.   3,7 8,25 8,05 9,55 

7.   3,9 8,4 8,75 8,9 

8.   4 9,65 8,55 8,15 

9.   4,2 8 8,75 8,45 

10.   4,2 8,6 8,3 9,1 

11.   4,3 8,8 8,2 8,35 

12.   4,3 8,9 8,6 9,05 

13.   4,35 9,2 8,25 9,6 

14.   4,35 9 9,5 9,6 

15.   4,65 8,3 8,6 8 

16.   4,8 9,1 8,05 8,4 
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 Puțin peste jumătate dintre elevii din județul Harghita au promovat examenul de 

bacalaureat, cu 15% sub media națională. 

 Fără rezultatele examenului de limba și literatura română, rata de promovare ar 

fi fost de peste 70% în județul Harghita. 

 Elevii de etnie maghiară întâmpină dificultăți în stăpânirea cerințelor pentru 

examenul de limba și literatura română.  

Măsuri propuse: 

 Formarea și recalificarea profesorilor de limba și literatura română, cu accent pe 

predarea materiei pentru elevi cu limba română nematernă. 

 Introducerea unui curriculum diferențiat la disciplina limba și literatura română 

pentru elevi cu limba română nematernă, sprijinind învățarea limbii române pentru 

acești elevi.   

 Introducerea unui examen de bacalaureat diferențiat la limba și literatura română 

pentru elevii cu limba română nematernă. 

 Organizarea de tabere, afterschool-uri și programe de schimb pentru elevii de etnie 

maghiară pentru a exersa și a pune în practică cele învățate la ora de limba română.  

 Organizarea forumurilor pentru profesori de limba și literatura română: profesorii 

școlilor cu rezultate bune la examenele de limba și literatura română să 

împărtășească metodele lor de predare, ca și bune practici. 

 Alinierea pregătirii pentru examene cu cerințele la evaluări, în special la limba și 

literatura română. 

 Ar trebui să se pună un accent mai mare pe pregătirea elevilor cu performanțe 

medii/scăzute. 

 Lansarea de programe pentru tineri talentați în școlile din mediul rural și care au 

rezultate excepționale la învățare. 


