
Dragi șincaiști, deopotrivă elevi și profesori, 
 

 Ca urmare a pregătirii intense și a calității muncii voastre, Colegiul Național „Gheorghe 
Șincai” a obținut din nou o rată de promovare de 100% și ocupă locul 9 pe țară în 
clasamentul realizat pe baza rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat, sesiunea 
iunie-iulie 2020, cu media generală 9,24. 
  

Maria Bande (clasa a XII-a A), Radu Condor (clasa a XII-a B) și Denisa Petruș (clasa a 
XII-a A) au obținut media 10 – astfel, colegiul nostru s-a plasat pe locul I, alături de Colegiul 
Național „Emil Racoviță” și Liceul Teoretic „Avram Iancu”, în clasamentul județean al numărului 
de medii de 10 la bacalaureat și și-a consolidat poziția a doua în clasamentul ultimilor 5 ani. 
Doar 3 absolvenți dintre cei 112 ai promoției 2020 au obținut medii sub 8,00, iar 102 absolvenți 
(91,07%) au obținut medii cuprinse între 8,51-10. 

 

Situația statistică generală: 
 

 Medii între 

6,00-6,99 

Medii între  

7,00-7,99 

Medii între  

8,00-8,99 

Medii între  

9,00-10 

Nr. de absolvenți 1 2 32 77 

Procent 0,89% 1,78% 28,57% 68,75% 

 
Situația statistică la cele trei probe scrise ale examenului: 
 

Proba 

Rezultate 

Proba E.a) 

Limba și literatura 

română 

Proba E.c) 

(proba obligatorie a 

profilului) 

Proba E.d) 

(proba la alegere) 

Note de 10 8 46 23 

Note între 9,00-9,99 60 42 66 

Note între 8,00-8,99 37 10 14 

Note sub 8 7 14 9 

 
Dintre rezultatele de excepție, pe discipline, ale promoției 2020, amintim: 

 limba și literatura română: media 9,02; 68 de note între 9,00-10 (60,71% dintre 
absolvenți) 

 istorie: media 9,78; 77 de note între 9,00-10, dintre cei 78 de absolvenți care au 
susținut examenul la această probă (98,71%); dintre aceștia, 44 au obținut nota 
10! 

 filosofie: media 9,90 

 logică: media 9,50 

 biologie/anatomie: media 9,69 

 chimie: media 9,55 

 geografie: media 9,50 

 certificate internaționale Cambridge echivalate cu proba la limba engleză: 91 
(81,25% dintre absolvenți), dintre care 80 Cambridge Advanced English, nivelurile 
maximale C1-C2 (71,42%)    
 

Este de subliniat, de asemenea, faptul că absolvenții noștri au fost printre foarte 
puținii din topul liceal național care au obținut un indice de progres pozitiv, comparativ cu 
mediile de admitere în clasa a IX-a: +0,22 p. (media generală la admiterea în liceu, iul. 2016: 
9,02 vs. media la bacalaureat, iun. 2020: 9,24). 

 

Pentru toate acestea, vă felicităm și suntem mândri că ați demonstrat implicare și 
valoare autentică, indiferent de vreme și de vremuri... 

 
Sursum corda! – Lift up your hearts! 
 

Conducerea Colegiului Național „Gheorghe Șincai” 


