Capitolul 5. Evaluarea beneficiarilor
primari ai educaţiei
5. 1. Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Art.104. (1) Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării.
(2) În sistemul de învățământ preuniversitar, conform legii, evaluarea rezultatelor
învățării se realizează în mod ritmic, la nivelul fiecărei discipline, se centrează pe
competențe, oferă feed-back real elevilor și stă la baza planurilor individuale de
învățare.
(3) La sfârșitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoționale,
cognitive, a limbajului și a comunicării precum și a dezvoltării capacităților și
atitudinilor față de învățare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an școlar,
se finalizează prin completarea unui raport, de către învățătorul clasei, în baza unei
metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.
(4) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârsta și de particularitățile
psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei
discipline. Acestea pot fi: chestionări orale, lucrări scrise, experimente și activități
practice, referate și proiecte, interviuri, portofolii, probe practice, alte instrumente
stabilite de catedrele/comisiile metodice și aprobate de director sau elaborate de
către Ministerul Educației Naționale/inspectoratele școlare.
(5) La clasele I – IV și V-XII, elevii vor avea la fiecare disciplină, cu excepția celor
preponderent practice, cel puțin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.
(6) Rezultatele evaluării se exprimă prin:
a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului – la nivelurile preșcolar și
clasa pregătitoare,
b) calificative – în clasele I-IV;
c) note de la 10 la 1 la clasele V-XII.
(7) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub
forma: „Calificativul/data” sau „Nota/data”, cu excepția celor de la nivelul
preșcolar, care sunt trecute în caietul de observații și ale celor de la clasa
pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare.
(8) Pentru nivelul preșcolar, rezultatele evaluării vor fi comunicate părinților,
tutorilor sau susținătorilor legali și analizate împreună cu aceștia.

(9) Calificativele/notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în
catalog și în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.
(10) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare
disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), după caz,
trebuie să fie cel puțin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în
planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la
care numărul minim de calificative/note este de două.
(11) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/o notă
în plus față de numărul de calificative/note prevăzute la alin.(10), ultimul
calificativ/ultima notă fiind acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale
semestrului, cu condiția ca acesta să fie prezent la ore.
(12) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră
special destinată acestui scop și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale
(tezele) se păstrează în școală până la sfârșitul anului școlar.
(13) La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice
au obligația să încheie situația școlară a elevilor, respectând prevederile art. 190194, art. 199-201, art.204-207 din ROFUIP.
(14) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situația școlară anuală se încheie
fără disciplina religie.
În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au
asigurat condițiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină. Acestor
elevi li se vor asigura activități educaționale alternative în cadrul școlii, stabilite
prin hotărârea Consiliului de administrație.
(15) Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în
echipament sportiv la orele de educație fizică și sport, dar trebuie să aibă
încălțăminte adecvată pentru sălile de sport. Absențele la aceste ore se
consemnează în catalog
(16) Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare
disciplină de studiu cel puțin media anuală 5,00/calificativul „Suficient”, iar la
purtare, media anuală 6,00/calificativul „Suficient”.
(17) Sunt declarați corigenți elevii care obțin calificative „Insuficient”/ medii
anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum și elevii amânați care
nu promovează examenul de încheiere a situației școlare, la cel mult două
discipline de studiu.
(18) Pentru elevii corigenți, se organizează anual o singură sesiune de examene de
corigență, într-o perioadă stabilită de Ministerul Educației Naționale.

(19) Sunt declarați repetenți:
a) elevii care au obținut calificativul „Insuficient”/ medii anuale sub 5,00 la mai
mult de două discipline;
b) elevii care au obținut la purtare calificativul anual „Insuficient” / media anuală
mai mică de 6,00;
c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență;
d) elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la
cel puțin o disciplină.
(20) La sfârșitul clasei pregătitoare și la sfărșitul clasei I, elevii nu pot fi lăsați
repetenți. Ei vor rămâne în colectivele în care au învățat și vor intra, pe parcursul
anului școlar următor într-un program de remediere/recuperare școlară, realizat de
învățătorul clasei împreună cu un specialist de la CMBRAE.
(21) În ședință de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, Consiliul profesoral din
unitatea de învățământ validează situația școlară a elevilor, pe clase, iar secretarul
consiliului o consemnează în procesul-verbal, menționându-se numărul elevilor
promovați, numărul și numele elevilor corigenți, repetenți, amânați, exmatriculați,
precum și numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.
(22) Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris
părinților de către învățător /profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea
cursurilor fiecărui semestru/an școlar.
(23) Pentru elevii amânați sau corigenți, învățătorul/profesorul diriginte comunică
în scris părinților, tutorelui sau susținătorului legal, programul de desfășurare a
examenelor de corigență și perioada de încheiere a situației școlare.
(24) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui elevului, documentele
corespunzătoare elevului, cu excepția situației prevăzute de Legea 272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată.
5.2. Examenele organizate la nivelul unității de învățământ
Art. 105. (1) Conform art. 210 din ROFUIP, examenele organizate de unitatea de
învățământ sunt:
a) examen de corigență pentru elevii declarați corigenți la încheierea cursurilor
anuale și pentru elevii declarați corigenți după susținerea examenelor din sesiunea
pentru elevii amânați;

b) examen de diferențe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învățământ este
condiționată de promovarea unor astfel de examene.
(2) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen, dacă obține cel
puțin calificativul „Suficient”/ media 5,00.
(3) Sunt declarați promovați anual elevii care obțin, la fiecare disciplină la care
susțin examenul de corigență, cel puțin calificativul „Suficient” / media 5,00
(4) Organizarea și desfășurarea examenelor se face conform ROFUIP.
(5) Organizarea, în unitățile de învățământ, a examenelor de admitere în
învățământul liceal sau profesional, precum și a Evaluării naționale, se face
conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale
(6) Orice formă de concurs/examinare a elevilor în vederea înscrierii în clasa a –
V-a, precum și organizarea claselor pe orice criterii de ierarhizare a elevilor este
interzisă. Excepție fac clasele cu regim bilingv/ artistic.

