
 

 

TITLUL VII. Elevii 

 

CAPITOLUL I. Dobandirea si exercitarea calitatii de elevi 

 

Art. 96  

Beneficiarii primari ai educatiei sunt anteprescolarii, prescolarii si elevii. 

 

Art. 101  

(1) Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la activitatile existente in 

programul fiecarei unitati de invatamant. 

(2) Calitatea de elev se dovedeste cu carnetul de elev, vizat la inceputul fiecarui an scolar de catre unitatea de 

invatamant la care este inscris elevul. 

Art. 102  

(1) Prezenta elevilor la fiecare ora de curs se verifica de catre cadrul didactic, care consemneaza in catalog, in 

mod obligatoriu, fiecare absenta. 

(2) Motivarea absentelor se face de catre invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul 

primar/profesorul diriginte in ziua prezentarii actelor justificative. 

(3) In cazul elevilor minori, parintii, tutorii sau sustinatorii legali au obligatia de a prezenta personal 

invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul primar/ profesorului diriginte actele justificative 

pentru absentele copilului sau. 

(4) Actele medicale pe baza carora se face motivarea absentelor sunt, dupa caz: adeverinta eliberata de medicul 

cabinetului scolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinta/certificat 

medical/foaie de externare/scrisoare medicala eliberate de unitatea sanitara in care elevul a fost internat. Actele 

medicale trebuie sa aiba viza cabinetului scolar sau a medicului de familie care are in evidenta fisele 

medicale/carnetele de sanatate ale elevilor. 

(5) In limita a 20 de ore de curs pe semestru, absentele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale 

parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate 

invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate in 

prealabil de motivare de catre directorul unitatii. 

(6) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor se prezinta in termen de 7 zile de la reluarea activitatii 

elevului si sunt pastrate de catre invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul 

primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului scolar.  

(7) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (5) atrage declararea absentelor ca nemotivate. 

(8) In cazul elevilor reprezentanti, absentele se motiveaza pe baza actelor justificative, conform prevederilor 

statutului elevului. 

Art. 103  

(1) La cererea scrisa a directorilor unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-

antrenori din unitatile de invatamant cu program sportiv integrat, a directorilor cluburilor sportive 

scolare/asociatiilor sportive scolare sau a conducerilor structurilor nationale sportive, directorul unitatii de 

invatamant aproba motivarea absentelor elevilor care participa la cantonamente si la competitii de nivel local, 

judetean, regional, national si international. 

(2) Directorul unitatii de invatamant aproba motivarea absentelor elevilor care participa la olimpiadele si 

concursurile scolare si profesionale organizate la nivel local, judetean/interjudetean, regional, national si 

international, la cererea scrisa a profesorilor indrumatori/insotitori. 

 

CAPITOLUL III. Evaluarea copiilor/elevilor 

 

SECTIUNEA 1. Evaluarea rezultatelor invatarii. Incheierea situatiei scolare 

Art. 112  

Evaluarea are la baza identificarea nivelului la care se afla elevul raportat la competentele specifice ale fiecarei 

discipline in scopul optimizarii invatarii. 

 



 

Art. 113  

(1) Conform legii, evaluarile in sistemul de invatamant romanesc se realizeaza la nivel de disciplina, domeniu 

de studiu sau modul de pregatire. 

(2) In sistemul de invatamant preuniversitar evaluarea se centreaza pe competente, ofera feedback real elevilor, 

parintilor si cadrelor didactice si sta la baza planurilor individuale de invatare. 

Art. 114  

(1) Evaluarea rezultatelor la invatatura se realizeaza permanent, pe parcursul anului scolar. 

(2) La sfarsitul clasei pregatitoare, evaluarea dezvoltarii fizice, socioemotionale, cognitive, a limbajului si a 

comunicarii, precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor fata de invatare ale copilului,realizata pe 

parcursul intregului an scolar, se finalizeaza prin completarea unui raport, de catre cadrul didactic responsabil, 

in baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale 

si cercetarii stiintifice. 

Art. 115  

(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc in functie de varsta si de particularitatile psihopedagogice ale 

beneficiarilor primari ai educatiei si de specificul fiecarei discipline. Acestea sunt: 

a) chestionari orale; 

b) teste, lucrari scrise; 

c) experimente si activitati practice; 

d) referate; 

e) proiecte; 

f) interviuri; 

g) portofolii; 

h) probe practice; 

i) alte instrumente stabilite de comisiile metodice si aprobate de director sau elaborate de catre Ministerul 

Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice/inspectoratele scolare, elaborate in conformitatecu legislatia 

nationala. 

(2) In invatamantul primar, la clasele I—IV, in cel secundar si in cel postliceal, elevii vor avea la fiecare 

disciplina/modul, cu exceptia celor preponderent practice, cel putin o evaluare prin lucrare scrisa pe semestru. 

Art. 116  

Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip si lucrarile semestriale scrise (teze) se elaboreaza pe baza 

cerintelor didactico-metodologice stabilite de programele scolare, parte a Curriculumului national. 

Art. 117  

(1) Rezultatele evaluarii se exprima, dupa caz, prin: 

a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului la nivelurile anteprescolar, prescolar si clasa pregatitoare; 

b) calificative la clasele I—IV si in invatamantul special care scolarizeaza elevi cu deficiente grave, severe, 

profunde sau asociate; 

c) note de la 1 la 10 in invatamantul secundar si in invatamantul postliceal. 

(2) Rezultatele evaluarii se consemneaza in catalog, cu cerneala albastra, sub forma: „Calificativul/data” sau 

„Nota/data”, cu exceptia celor de la nivelurile anteprescolar si prescolar, care sunt trecute in caietul de 

observatii si ale celor de la clasa pregatitoare, care se trec in raportul anual de evaluare. 

Art. 118  

(1) Pentru nivelurile anteprescolar si prescolar, rezultatele evaluarii se comunica si se discuta cu parintii, tutorii 

sau sustinatorii legali. 

(2) Calificativele/Notele acordate se comunica in mod obligatoriu elevilor, se trec in catalog si in carnetul de 

elev de catre cadrul didactic care le acorda. 

(3) In invatamantul primar cu predare in limbile minoritatilor nationale, calificativele se pot comunica si in 

limba de predare de catre cadrul didactic. 

(4) Numarul de calificative/note acordate semestrial fiecarui elev, la fiecare disciplina de studiu, exclusiv nota 

de la lucrarea scrisa semestriala (teza), trebuie sa fie cel putin egal cu numarul saptamanal de ore de curs 

prevazut in planul de invatamant. Fac exceptie disciplinele cu o ora de curs pe saptamana, la care numarul 

minim de calificative/note este de doua. 



 

(5) In cazul curriculumului organizat modular, numarul de note acordate semestrial trebuie sa fie corelat cu 

numarul de ore alocate fiecarui modul in planul de invatamant, precum si cu structura modulului, de regula, o 

nota la un numar de 25 de ore. Numarul minim de note acordate elevului la un modul este de doua. 

(6) Elevii aflati in situatie de corigenta vor avea cu cel putin un calificativ/o nota in plus fata de numarul de 

calificative/note prevazute la alin. (4), ultimul calificativ/ultima nota fiind acordat/a, de regula, in ultimele doua 

saptamani ale semestrului. 

(7) Disciplinele la care se sustin lucrari scrise semestriale (teze), precum si perioadele de desfasurare a acestora 

se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice. 

(8) Notele la lucrarile scrise semestriale (teze) se analizeaza cu elevii intr-o ora special destinata acestui scop si 

se trec in catalog. Lucrarile scrise semestriale (tezele) se pastreaza in unitatea de invatamant pana la sfarsitul 

anului scolar. 

Art. 119  

(1) La sfarsitul fiecarui semestru si la incheierea anului scolar, cadrele didactice au obligatia sa incheie situatia 

scolara a elevilor, in conditiile prezentului regulament. 

(2) La sfarsitul fiecarui semestru, invatatorul/institutorul/ profesorul pentru invatamantul primar/profesorul 

diriginte consulta consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecventa si 

comportarea elevului, respectarea de catre acesta a reglementarilor adoptate de unitatea de invatamant. 

(3) La sfarsitul fiecarui semestru invatatorul/institutorul/ profesorul pentru invatamantul primar/profesorul 

diriginte consulta consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situatiei scolare a fiecarui elev. 

Art. 120  

(1) La fiecare disciplina de studiu media semestriala este calculata din numarul de note prevazut de prezentul 

regulament. 

(2) La disciplinele de studiu la care nu se sustine lucrarea scrisa semestriala (teza), media semestriala se obtine 

prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat numar intreg. La o diferenta de 

50 de sutimi, rotunjirea se face in favoarea elevului. 

(3) Media la evaluarea periodica este media aritmetica a notelor inscrise in catalog, cu exceptia notei de la 

lucrarea scrisa semestriala (teza), medie calculata cu doua zecimale exacte, fara rotunjire. 

(4) La disciplinele de studiu la care se sustine lucrarea scrisa semestriala (teza), media semestriala se calculeaza 

astfel: „media semestriala = (3M+T)/4”, unde „M” reprezinta media la evaluarea periodica, iar „T” reprezinta 

nota obtinuta la lucrarea scrisa semestriala (teza). Nota astfel obtinuta se rotunjeste la cel mai apropiat numar 

intreg. La o diferenta de 50 de sutimi, rotunjirea se face 

in favoarea elevului. 

(5) Media anuala la fiecare disciplina este data de media aritmetica a celor doua medii semestriale, calculata cu 

doua zecimale exacte, fara rotunjire. In cazul in care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina 

educatie fizica si sport, calificativul/media de pe semestrul in care elevul nu a fost scutit devine 

calificativul/media anuala. 

(6) Nota lucrarii scrise semestriale (teza) si mediile semestriale si anuale se consemneaza in catalog cu cerneala 

rosie. 

(7) In cazul in care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvolta ca o unitate autonoma de 

instruire. Media unui modul se calculeaza din notele obtinute pe parcursul desfasurarii modulului, conform 

prevederilor de la alin. (2). Incheierea mediei unui modul care se termina pe parcursul anului se face in 

momentul finalizarii acestuia, nefiind conditionata de sfarsitul semestrului. Aceasta este considerata si media 

anuala a modulului. 

(8) Media anuala generala se calculeaza ca medie aritmetica, fara rotunjire, a mediilor anuale de la toate 

disciplinele/modulele si de la purtare. Media generala, in cazul curriculumului organizat pe module, se 

calculeaza similar mediei generale a unei discipline. 

Art. 121  

(1) La clasele I—IV se stabilesc calificative semestriale si anuale la fiecare disciplina de studiu. 

(2) Pentru aceste clase, calificativul semestrial pe disciplina/domeniu de studiu se stabileste astfel: se aleg doua 

calificative cu frecventa cea mai mare, acordate in timpul semestrului, dupa care, in perioadele de recapitulare 

si de consolidare a materiei, in urma aplicarii unor probe de evaluare sumativa, cadrul didactic poate opta 

pentru unul dintre cele doua calificative. 



 

(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplina/domeniul de studiu este dat de unul dintre 

calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic in baza urmatoarelor criterii: 

a) progresul sau regresul elevului; 

b) raportul efort-performanta realizata; 

c) cresterea sau descresterea motivatiei elevului; 

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregatire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic 

si care au fost aduse la cunostinta parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal. 

Art. 122  

(1) In invatamantul primar, calificativele semestriale si anuale la fiecare disciplina se consemneaza in catalog 

de catre invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar/profesorul de specialitate. Calificativele 

la purtare se consemneaza in catalog de catre invatatori/institutori/ profesorii pentru invatamantul primar. 

(2) In invatamantul secundar inferior si secundar superior si postliceal mediile semestriale si anuale pe 

disciplina/modul se consemneaza in catalog de catre cadrul didactic care a predat disciplina/modulul. 

Mediile la purtare se consemneaza in catalog de profesorii diriginti ai claselor. 

Art. 123  

(1) Elevii scutiti de efort fizic au obligatia de a fi prezenti la orele de educatie fizica si sport. Acestor elevi nu li 

se acorda calificative/note si nu li se incheie media la aceasta disciplina in semestrul sau in anul in care sunt 

scutiti medical. 

(2) Pentru elevii scutiti medical, profesorul de educatie fizica si sport consemneaza in catalog, la rubrica 

respectiva, „scutit medical in semestrul.” sau „scutit medical in anul scolar.”, specificand totodata documentul 

medical, numarul si data eliberarii acestuia. Documentul medical va fi atasat la dosarul personal al elevului, 

aflat la secretariat. 

(3) Elevii scutiti medical, semestrial sau anual, nu sunt obligati sa vina in echipament sportiv la orele de 

educatie fizica si sport, dar trebuie sa aiba incaltaminte adecvata pentru salile de sport. Absentele 

la aceste ore se consemneaza in catalog. 

(4) Pentru integrarea in colectiv a elevilor scutiti medical, in timpul orei de educatie fizica si sport, cadrul 

didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, masurare, inregistrarea 

unor elemente tehnice, tinerea scorului etc. 

Art. 124  

Scolarizarea elevilor sportivi nominalizati de federatiile nationale sportive pentru centrele nationale olimpice/de 

excelenta se realizeaza in unitati de invatamant situate in apropierea acestor structuri sportive si respecta 

dinamica selectiei loturilor. Situatia scolara, inregistrata in perioadele in care elevii se pregatesc in aceste 

centre, se transmite unitatilor de invatamant de care acestia apartin. In cazul in care scolarizarea se realizeaza in 

unitati de invatamant care nu pot asigura pregatirea elevilor la unele discipline de invatamant, situatia scolara a 

acestor elevi se poate incheia, la disciplinele respective, la unitatile de invatamant de care elevii apartin, dupa 

intoarcerea acestora, conform prezentului regulament. 

Art. 125  

(1) Parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc sa isi exercite 

dreptul de a participa la ora de Religie isi exprima optiunea in scris, intr-o cerere adresata unitatii de 

invatamant, in care precizeaza si numele cultului solicitat. 

(2) Schimbarea optiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisa a elevului major, respectiv a 

parintelui tutorelui legal instituit pentru elevul minor. 

(3) In situatia in care parintii/tutorii sau sustinatorilor legali ai elevului minor, respectiv elevul major decid, in 

cursul anului scolar, schimbarea optiunii de a frecventa ora de Religie, situatia scolara a 

elevului respectiv pe anul in curs se incheie fara disciplina Religie.  

(4) In mod similar se procedeaza si pentru elevul caruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat conditiile 

necesare pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina. 

(5) Elevilor aflati in situatiile prevazute la alin. (3) si (4) li se vor asigura activitati educationale alternative in 

cadrul unitatii de invatamant, stabilite prin hotararea consiliului de administratie. 

Art. 126  

(1) Sunt declarati promovati elevii care, la sfarsitul anului scolar, obtin la fiecare disciplina de studiu/modul cel 

putin media anuala 5,00/calificativul „Suficient”, iar la purtare, media anuala 

6,00/calificativul „Suficient”. 



 

(2) Elevii liceelor pedagogice, ai liceelor teologice si ai liceelor militare care obtin la purtare media anuala mai 

mica de 8,00 nu mai pot continua studiile la aceste profiluri. Acesti elevi sunt obligati sa se 

transfere, pentru anul scolar urmator, la alte profiluri/licee cu respectarea legislatiei in vigoare si a 

regulamentelor de organizare si functionare a unitatilor in cauza. 

Art. 127  

(1) Elevii din clasele cu profil artistic sau sportiv, care nu au media de cel putin 6 la disciplina principala de 

specialitate, sunt declarati necorespunzatori pentru aceste profiluri/specializari. 

(2) Prin exceptie de la alin. (1) elevii de la clasele cu specializarile muzica si coregrafie sunt declarati 

necorespunzatori pentru specializarea respectiva si daca nu obtin minimum 6,00 la examenul de sfarsit de an 

scolar. 

(3) Elevii mentionati la alin. (1) si (2) sunt obligati sa se transfere, pentru anul scolar urmator, la alte 

profiluri/specializari, cu respectarea legislatiei in vigoare si a regulamentelor de organizare si 

functionare a unitatilor in cauza. 

Art. 128  

Sunt declarati amanati, semestrial sau anual, elevii carora nu li se poate definitiva situatia scolara la una sau la 

mai multe discipline de studiu/module din urmatoarele motive: 

a) au absentat, motivat si nemotivat, la cel putin 50% din numarul de ore de curs prevazut intr-un semestru la 

disciplinele/modulele respective; 

b) au fost scutiti de frecventa de catre directorul unitatii de invatamant in urma unor solicitari oficiale, pentru 

perioada participarii la festivaluri si concursuri profesionale, cultural-artistice si 

sportive, interne si internationale, cantonamente si pregatire specializata; 

c) au beneficiat de bursa de studiu in strainatate, recunoscuta de minister; 

d) au urmat studiile, pentru o perioada determinata de timp, in alte tari; 

e) nu au un numar suficient de calificative/note, necesar pentru incheierea mediei/mediilor sau nu au 

calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate in catalog de catre 

cadrul didactic, din alte motive decat cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare. 

Art. 129  

(1) Elevii declarati amanati pe semestrul I isi incheie situatia scolara in primele patru saptamani de la revenirea 

la scoala. 

(2) Incheierea situatiei scolare a elevilor prevazuti la  alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor consemnate 

in rubrica semestrului I, datate la momentul evaluarii. 

(3) Incheierea situatiei scolare a elevilor amanati pe semestrul al doilea, a celor declarati amanati pe semestrul I 

care nu si-au incheiat situatia scolara conform prevederilor alin. (1) si (2) sau a celor amanati anual se face 

inaintea sesiunii de corigente, intr-o perioada stabilita de consiliul de administratie. Elevii amanati, care nu 

promoveaza la una sau doua discipline/module de studiu in sesiunea de examene de incheiere a situatiei scolare 

a elevilor amanati, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigente. 

Art. 130  

(1) Sunt declarati corigenti elevii care obtin calificative „Insuficient”/medii anuale sub 5,00 la cel mult doua 

discipline de studiu, precum si elevii amanati care nu promoveaza examenul de incheiere a situatiei scolare, la 

cel mult doua discipline de studiu. 

(2) In cazul in care curriculumul este organizat modular, sunt declarati corigenti: 

a) elevii care obtin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizeaza pe parcursul anului scolar, indiferent de 

numarul modulelor nepromovate; 

b) elevii care obtin medii sub 5,00 la cel mult doua module care se finalizeaza la sfarsitul anului scolar, precum 

si elevii amanati care nu promoveaza examenul de incheiere a situatiei scolare, la cel mult doua 

module. 

(3) Pentru elevii corigenti se organizeaza anual o singura sesiune de examene de corigenta, intr-o perioada 

stabilita de minister. 

(4) Pentru elevii corigenti mentionati la alin. (2) lit. a) se organizeaza si o sesiune speciala de examene de 

corigenta, in ultima saptamana a anului scolar. Media fiecarui modul, obtinuta in cadrul sesiunii speciale de 

corigenta, este si media anuala a modulului. 

Art. 131  

(1) Sunt declarati repetenti: 



 

a) elevii care au obtinut calificativul „Insuficient”/medii anuale sub 5,00 la mai mult de doua discipline de 

invatamant/module care se finalizeaza la sfarsitul anului scolar. Prevederile se aplica si elevilor 

care nu au promovat, la mai mult de doua module, la examenele de corigenta in sesiunea speciala, organizata in 

conformitate cu art. 130 alin. (4); 

b) elevii care au obtinut la purtare calificativul anual „Insuficient”/media anuala mai mica de 6,00; 

c) elevii corigenti care nu se prezinta la sesiunea de examen de corigenta sau la sesiunea speciala prevazuta la 

art. 130 alin. (4) sau care nu promoveaza examenul la toate disciplinele/modulele la care se afla in situatie de 

corigenta; 

d) elevii amanati care nu se prezinta la sesiunea de incheiere a situatiei scolare la cel putin o disciplina/un 

modul; 

e) elevii exmatriculati, cu drept de reinscriere; acestora li se inscrie in documentele scolare „Repetent prin 

exmatriculare, cu drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant sau in alta unitate de 

invatamant”, respectiv „fara drept de inscriere in nicio unitate de invatamant pentru o perioada de 3 ani”. 

(2) La sfarsitul clasei pregatitoare si al clasei I elevii nu pot fi lasati repetenti. Elevii care, pe parcursul clasei, 

au manifestat dificultati de invatare, mentionate in raportul de evaluare pentru clasa 

pregatitoare si evaluarile finale pentru clasa I, privind dezvoltarea fizica, socioemotionala, cognitiva, a 

limbajului si a comunicarii, precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor fata de invatare raman in 

colectivele in care au invatat si intra, pe parcursul anului scolar urmator, intr-un program de remediere/ 

recuperare scolara, realizat de invatator/institutor/profesor pentru invatamantul primar, impreuna cu un 

specialist de la centrul judetean de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse 

si Asistenta Educationala. 

Art. 132  

(1) Elevii declarati repetenti se pot inscrie in anul scolar urmator in clasa pe care o repeta, la aceeasi unitate de 

invatamant, inclusiv cu depasirea numarului maxim de elevi la clasa prevazut de lege, sau se pot transfera la 

alta unitate de invatamant. 

(2) Pentru elevii din invatamantul secundar superior si din invatamantul postliceal declarati repetenti la sfarsitul 

primului an de studii, reinscrierea se poate face si peste cifra de scolarizare aprobata. 

(3) In ciclul superior al liceului si in invatamantul postliceal cu frecventa, elevii se pot afla in situatia de 

repetentie de cel mult doua ori. Anul de studiu se poate repeta o singura data. 

(4) Continuarea studiilor de catre elevii din ciclul superior al liceului sau din invatamantul postliceal care repeta 

a doua oara un an scolar sau care se afla in stare de repetentie pentru a treia oara se poate realiza in 

invatamantul cu frecventa redusa. 

Art. 133  

(1) Dupa incheierea sesiunii de corigenta, elevii care nu aupromovat la o singura disciplina de invatamant/un 

singur modul au dreptul sa solicite reexaminarea. Aceasta se aproba de catre director, in cazuri justificate, o 

singura data pe an scolar. 

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la 

afisarea rezultatelor examenului de corigenta. 

(3) Reexaminarea se desfasoara in termen de doua zile de la data depunerii cererii, dar nu mai tarziu de data 

inceperii cursurilor noului an scolar. 

(4) Comisia de reexaminare se numeste prin decizia directorului si este formata din alte cadre didactice decat 

cele care au facut examinarea anterioara. 

Art. 134  

(1) Pentru elevii declarati corigenti sau amanati anual, examinarea se face din toata materia studiata in anul 

scolar, conform programei scolare. 

(2) Pentru elevii amanati pentru un semestru, examinarea in vedereaincheierii situatiei se face numai din 

materia acelui semestru. 

(3) Pentru elevii care sustin examene de diferenta, examinarea se face din toata materia studiata in anul scolar 

respectiv sau dintr-o parte a acesteia, in functie de situatie. 

(4) Disciplinele/Modulele la care se dau examene de diferenta sunt cele prevazute in trunchiul comun si in 

curriculumul diferentiat al specializarii/calificarii profesionale a clasei la care se face transferul si care nu au 

fost studiate de candidat. Se sustine examen separat pentru fiecare clasa/an de studiu. Notele obtinute la 



 

examenele de diferenta din curriculumul diferentiat se consemneaza in registrul matricol, fara a fi luate in 

calcul pentru media anuala a elevului pentru fiecare an de studiu incheiat. 

(5) In situatia transferarii elevului dupa semestrul I, secretarul scolii inscrie in catalogul clasei la care se 

transfera candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiaza la 

specializarea/calificarea la care s-a transferat. Notele obtinute la examenele de diferente sustinute la 

disciplinele/modulele prevazute in trunchiul comun si in curriculumul diferentiat al specializarii/calificarii 

profesionale a clasei la care se transfera si care nu au fost studiate de candidat anterior transferului reprezinta 

mediile pe semestrul I la disciplinele/modulele respective. 

(6) Nu se sustin examene de diferenta pentru disciplinele din curriculum la decizia scolii. 

(7) In cazul elevilor transferati, acestia preiau disciplinele optionale ale clasei in care se transfera. In situatia 

transferului elevului la inceputul semestrului al II-lea sau in cursul acestuia, mediile semestriale obtinute la 

disciplinele optionale ale clasei, la sfarsitul semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru disciplina 

respectiva. 

(8) In cazul transferului pe parcursul anului scolar, parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului/elevul 

major isi asuma in scris responsabilitatea insusirii de catre elev a continutului programei 

scolare parcurse pana in momentul transferului, la disciplinele optionale din unitatea de invatamant primitoare. 

(9) In situatia mentionata la alin. (7), in foaia matricola vor fi trecute atat disciplinele optionale pe care le-a 

parcurs elevul la unitatea de invatamant de la care se transfera, la care are situatia scolara incheiata pe primul 

semestru, cat si cele ale clasei din unitatea de invatamant la care se transfera. In acest caz, media semestriala la 

fiecare din aceste discipline optionale devine medie anuala. 

(10) In cazul transferului elevilor corigenti la cel mult doua discipline/module, cu schimbarea 

profilului/specializarii/calificarii profesionale, si care nu vor mai studia la unitatea de invatamant 

primitoare disciplinele/modulele respective, se vor sustine doar examenele de diferenta. Prevederea se aplica si 

in cazul elevilor declarati amanati. 

Art. 135  

(1) Obligatia de a frecventa invatamantul obligatoriu la forma de invatamant cu frecventa, cursuri de zi, 

inceteaza la varsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat invatamantul obligatoriu pana la aceasta varsta si 

care au depasit cu mai mult de 3 ani varsta clasei isi pot continua studiile, la cerere, la forma de invatamant cu 

frecventa, cursuri serale sau cu frecventa redusa. 

(2) Persoanele care au depasit cu mai mult de 3 ani varsta clasei in care puteau fi inscrise si care nu au absolvit 

invatamantul primar pana la varsta de 15 ani, precum si persoanele care au depasit cu mai mult de 3 ani varsta 

clasei in care puteau fi inscrise si care nu au absolvit invatamantul gimnazial/liceal ciclul inferior pana la varsta 

de 19 ani pot continua studiile, la solicitarea acestora, si in programul „A doua sansa”, conform metodologiei 

aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice. 

Art. 136  

(1) Elevii care au urmat cursurile intr-o unitate de invatamant din alta tara sau la organizatii furnizoare de 

educatie care organizeaza si desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati corespunzatoare unor sisteme 

educationale din alte tari pot dobandi calitatea de elev in Romania numai dupa recunoasterea sau echivalarea de 

catre inspectoratele scolare judetene, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, respectiv de catre minister 

a studiilor urmate in strainatate si, dupa caz, dupa sustinerea examenelor de diferenta stabilite in cadrul 

procedurii de echivalare. 

(2) Elevii mentionati la alin. (1) vor fi inscrisi ca audienti pana la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent 

de momentul in care parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai acestora solicita scolarizarea. 

(3) Activitatea elevilor audienti va fi inregistrata in cataloage provizorii, toate mentiunile privind evaluarile si 

frecventa urmand a fi trecute in cataloagele claselor dupa incheierea recunoasterii si a 

echivalarii studiilor parcurse in strainatate si dupa promovarea eventualelor examene de diferenta. 

(4) Alegerea nivelului clasei in care va fi inscris elevul ca audient se face, prin decizie, de catre o comisie 

formata din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicita inscrierea, stabilita la nivelul 

unitatii de invatamant, din care fac parte directorul/directorul adjunct si un psiholog/ consilier scolar. 

(5) Evaluarea situatiei elevului si decizia mentionata la alin. (4) vor tine cont de: varsta si nivelul dezvoltarii 

psihocomportamentale a elevului, de recomandarea parintilor, de nivelul obtinut in urma unei evaluari orale 

sumare, de perspectivele de evolutie scolara. 



 

(6) In cazul in care parintii, tutorii sau sustinatorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind 

nivelul clasei in care va fi inscris elevul audient, elevul va fi inscris la clasa pentru care opteaza 

parintii, pe raspunderea acestora asumata prin semnatura. 

(7) Dosarul de echivalare va fi depus de catre parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai elevului la unitatea de 

invatamant la care este inscris elevul ca audient. Unitatea de invatamant transmite dosarul catre inspectoratul 

scolar, in termen de cel mult 5 zile de la inscrierea elevului ca audient. Dosarul este retransmis, in maximum 5 

zile, de catre inspectoratul scolar, catre compartimentul de specialitate din minister, numai in cazul echivalarii 

claselor a XI-a si a XII-a, pentru recunoasterea si echivalarea celorlalte clase aplicandu-se normele legale in 

vigoare. 

(8) In cazul in care parintii, tutorii sau sustinatorii legali nu au depus dosarul in termen de 30 de zile de la 

inscrierea elevului ca audient, acesta va fi inscris in clasa urmatoare ultimei clase absolvite in Romania sau in 

clasa stabilita de comisia prevazuta la alin. (4). 

(9) In termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor scolare judetene, 

Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, respectiv al ministerului privind recunoasterea si echivalarea 

studiilor, elevul audient este inscris in catalogul clasei si i se transfera din catalogul provizoriu toate mentiunile 

cu privire la activitatea desfasurata note, absente etc. 

(10) In situatia in care studiile facute in strainatate sau la organizatii furnizoare de educatie care organizeaza si 

desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati corespunzatoare unor sisteme educationale 

din alte tari nu au fost echivalate sau au fost echivalate partial de catre inspectoratele scolare judetene, 

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, respectiv de catre minister, iar intre ultima clasa echivalata si 

clasa in care este inscris elevul ca audient exista una sau mai multe clase ce nu au fost 

parcurse/promovate/echivalate, comisia prevazuta la alin. (4) solicita inspectoratului scolar, in scris, 

in termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului in vederea incheierii situatiei scolare pentru anii 

neechivalati sau care nu au fost parcursi ori promovati. 

(11) In contextul prevazut la alin. (10) inspectoratul scolar constituie o comisie de evaluare formata din cadre 

didactice si cel putin un inspector scolar de specialitate, care evalueaza elevul, in termen de cel 

mult 20 de zile, pe baza programelor scolare in vigoare, la toate disciplinele/modulele din planul-cadru de 

invatamant, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. Comisia va 

functiona in unitatea de invatamant in care urmeaza sa fie inscris elevul. Dupa promovarea tuturor examenelor, 

elevul este inscris in clasa urmatoare ultimei clase promovate, fie prin recunoastere si echivalare, fie prin 

promovarea examenelor prevazute la alin. (10). Modul de desfasurare si rezultatele evaluarii vor fi trecute intr-

un proces-verbal care se pastreaza in unitatea de invatamant in care elevul urmeaza sa frecventeze cursurile. 

Aceasta procedura se aplica si in cazul persoanelor, indiferent de cetatenie sau statut, care solicita continuarea 

studiilor si inscrierea in sistemul romanesc, care revin in 

tara fara a prezenta documente care sa ateste studiile efectuate in strainatate sau la organizatii furnizoare de 

educatie care organizeaza si desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati corespunzatoare unor sisteme 

educationale din alte tari, care nu sunt inscrise in Registrul special al Agentiei Romane pentru Asigurarea 

Calitatii in Invatamantul Preuniversitar. 

(12) Elevul este examinat in vederea completarii foii matricole cu notele aferente fiecarei discipline din fiecare 

an de studiu neechivalat, in ordine inversa, incepand cu ultimul an de studiu. Daca elevul nu 

promoveaza examenele prevazute la alin. (10) la 3 sau mai multe discipline/module, acesta este evaluat, dupa 

caz, pentru o clasa inferioara. Daca elevul nu promoveaza examenul de diferenta la cel mult doua discipline, 

acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afisate rezultatele evaluarii. Daca parintele, tutorele sau 

sustinatorul legal, respectiv elevul major solicita reexaminarea in 

termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor primei examinari, se aproba reexaminarea. In cazul in care nu 

promoveaza nici in urma reexaminarii, elevul este inscris in prima clasa inferioara pentru care a 

promovat examenele la toate disciplinele. 

(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba romana, inscrierea in invatamantul romanesc se face conform 

reglementarilor aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice. 

(14) Copiilor lucratorilor migranti li se aplica prevederile legale in vigoare privind accesul la invatamantul 

obligatoriu din Romania. 

(15) Elevilor straini care doresc sa urmeze studiile in invatamantul romanesc li se aplica prevederile elaborate 

de minister privind scolarizarea elevilor straini in invatamantul preuniversitar din Romania. 



 

 

Art. 137  

(1) Elevilor dintr-o unitate de invatamant de stat, particular sau confesional din Romania, care urmeaza sa 

continue studiile in alte tari pentru o perioada determinata de timp, li se rezerva locul in unitatea de invatamant 

de unde pleaca, la solicitarea scrisa a parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal. 

(2) In cazul in care o persoana, indiferent de cetatenie sau statut, solicita inscrierea in sistemul de invatamant 

romanesc dupa inceperea cursurilor noului an scolar, se aplica procedura referitoare la 

recunoastere si echivalare si, dupa caz, cea prevazuta la articolele precedente, daca nu i se poate echivala anul 

scolar parcurs in strainatate. 

Art. 138  

(1) Consiliile profesorale din unitatile de invatamant de stat, particular sau confesional valideaza situatia scolara 

a elevilor, pe clase, in sedinta de incheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar 

secretarul consiliului consemneaza in procesul-verbal numarul elevilor promovati, numarul si numele elevilor 

corigenti, repetenti, amanati, exmatriculati, precum si numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00, 

respectiv 8,00 pentru profilul pedagogic si unitatile de invatamant teologic si militar/calificative mai putin de 

„Bine”. 

(2) Situatia scolara a elevilor corigenti, amanati sau repetenti se comunica in scris parintilor, tutorilor sau 

sustinatorilor legali sau, dupa caz, elevilor majori, de catre invatator/institutor/ profesorul pentru invatamantul 

primar/profesorul diriginte, in cel mult 10 zile de la incheierea cursurilor fiecarui semestru/an scolar. 

(3) Pentru elevii amanati sau corigenti, invatatorul/ institutorul/profesorul pentru invatamantul 

primar/profesorul diriginte comunica in scris parintilor, tutorelui sau sustinatorului legal programul de 

desfasurare a examenelor de corigenta si perioada de incheiere a situatiei scolare. 

(4) Nu pot fi facute publice, fara acordul parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal sau al 

elevului/absolventului major, documentele elevului, cu exceptia situatiei prevazute de Legea nr. 272/2004 

privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 


