
EXTRAS DIN ORDIN NR. 5.447 DIN 31 AUGUST 2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI-
CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

Art. 93 

 (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul 
fiecărei unităţi de învăţământ.  

(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către unitatea de 
învăţământ la care este înscris elevul.  
Art. 94  
(1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, 
fiecare absenţă. 
 (2) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul 
diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 

   (3) În cazul elevilor minori, părinţii sau reprezentanții legali au obligaţia de a prezenta personal 
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru 
absenţele copilului său. 

  (4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de medicul 
cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat medical/foaie de 
externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă 
viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 

  (5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui, sau 
reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învăţătorului/institutorului/profesorului pentru 
învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii de 
învățământ. 

   (6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi 
sunt păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul 
anului şcolar. 

    (7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 

    (8) În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor statutului 
elevului. 
Art. 95 
 (1) La cererea scrisă a directorilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-antrenori din 
unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a directorilor cluburilor sportive școlare /asociațiilor sportive școlare 
sau a conducerilor structurilor naționale sportive, directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor 
care participă la cantonamente și la competiții de nivel local, județean, regional, național și internațional.  

(2) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele și concursurile 
școlare și profesionale organizate la nivel local, județean/interjudețean, regional, național și internațional, la cererea scrisă 
a profesorilor îndrumători/însoțitori.   
Art. 107 
     (1) Pentru nivelurile antepreşcolar şi preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi se discută cu părinţii sau 
reprezentanții legali. 
    (2) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor și se trec în catalog şi în carnetul de elev de 
către cadrul didactic care le acordă. 
    (3) În învăţământul primar cu predare în limbile minorităţilor naţionale, calificativele se pot comunica şi în limba de 
predare de către cadrul didactic. 
     (4) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la 
lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de 
învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de 
două.   



   (5) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie corelat cu numărul de 
ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 
de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un modul este de două.  
    (6) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de numărul de 
calificative/note prevăzute la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele două săptămâni 
ale semestrului. 
    (7) Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele pentru  desfășurare a acestora se 
stabilesc de către direcția  de specialitate din Ministerul Educației şi Cercetării.    
  (8) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop şi se trec în 
catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea de învăţământ până la sfârşitul anului şcolar. 
Art. 108 
  (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să încheie situaţia şcolară a 
elevilor. 
 (2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte 
consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportamentul elevului, 
respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ. 
 (3) La sfârşitul fiecărui semestru învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte 
consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.  
Art. 112 
    (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi nu li se acordă 
calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical. 
    (2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog, la rubrica respectivă, "scutit 
medical în semestrul." sau "scutit medical în anul şcolar.", specificând totodată documentul medical, numărul şi data 
eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariat. 
    (3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică 
şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog. 
    (4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le 
poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, 
măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc. 
Art. 117 
 Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe 
discipline de studiu/module din următoarele motive:  
a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la 
disciplinele/modulele respective.  
b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada 
participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi 
pregătire specializată;  
c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei și Cercetării;  
d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări;  
e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au 
calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de către cadrul 
didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare. 
Art. 118  
(1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în primele patru săptămâni de la revenirea la şcoală. 
    (2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor consemnate în rubrica 
semestrului I, datate la momentul evaluării. 
    (3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al II-lea, a celor declaraţi amânaţi pe semestrul I care nu 
şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. (1) şi (2) sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de 
corigenţe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administraţie. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două 
discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la 
sesiunea de examene de corigenţe. Elevii declaraţi amânaţi anual din clasa pregătitoare, respectiv din clasa I, care nu se 
prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscrişi în clasa pentru care nu s-a încheiat situaţia şcolară. 
 
 
 
 



Art. 119 
 (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificativul "Insuficient"/medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de 
studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două discipline 
de studiu.  
(3) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o perioadă stabilită de 
Ministerul Educaţiei și Cercetării. 
 
Art. 120 
 (1) Sunt declaraţi repetenţi:  
a) elevii care au obţinut calificativul ”Insuficient”/medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de 
învăţământ/module care se finalizează la sfârșitul anului școlar. Prevederile se aplică și elevilor care nu au promovat, la mai 
mult de două module, la examenele de corigență în sesiunea specială, organizată în conformitate cu art. 119, alin. (4).   
b) elevii care au obţinut la purtare calificativul anual "Insuficient"/media anuală mai mică de 6,00;  
c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea specială prevăzută la art. 119, 
alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la care se află în situație de corigență;  
d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o disciplină/un modul;  
e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare "Repetent prin 
exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în altă unitate de învăţământ”, respectiv „fără 
drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ pentru o perioadă de trei ani".  
 
Art. 122 
(1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învăţământ/un singur modul 
au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în cazuri justificate, o singură dată pe an școlar.   
(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la afişarea 
rezultatelor examenului de corigenţă.   
(3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii 
cursurilor noului an şcolar.   
(4) Comisia de reexaminare se numeşte prin decizia directorului și este formată din alte cadre didactice decât cele care 
au făcut examinarea anterioară.  
 
Art. 123 
(1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată materia studiată în anul şcolar, conform 
programei şcolare.  
(2) Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situației se face numai din materia acelui 
semestru.  
 
Art. 163 
Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a copiilor/elevilor şi a personalului unităţii de 
învăţământ.   
 
IMPORTANT!!! 
REFERIRE LA PREZENTAREA SCUTIRILOR MEDICALE în ORDINUL 5487/1494/2020 PENTRU 
APROBAREA MĂSURILOR DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ÎN CADRUL 
UNITĂŢILOR/INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ EPIDEMIOLOGICĂ 
PENTRU PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR CU VIRUSUL SARS-COV-2 
 
4.Protocol de triaj 
 b)Triajul zilnic: 
5. Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală se va realiza obligatoriu 
în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze diagnosticul şi pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima 
oră de curs. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical şcolar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul 
în care şcoala nu beneficiază de cabinet medical; 
 
 
 



EXTRAS DIN ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE NR. 
4742/2016 PENTRU APROBAREA STATUTULUI ELEVULUI. 

Art. 15. 
Elevilor le este interzis: 
a) sa distruga, sa modifice sau sa completeze documentele scolare, precum cataloage, foi 
matricole, carnete de elev si orice alte documente din aceeasi categorie sau sa deterioreze 
bunurile din patrimoniul unitatii de învatamânt; 
b) sa introduca si sa difuzeze, în unitatea de învatamânt preuniversitar, materiale care, prin 
continutul lor, atenteaza la independenta, suveranitatea, unitatea si integritatea nationala a tarii, 
care cultiva violenta, intoleranta sau care lezeaza imaginea publica a unei persoane; 
c) sa blocheze caile de acces în spatiile de învatamânt; 
d) sa detina sau sa consume droguri, bauturi alcoolice sau alte substante interzise, tigari, 
substante etnobotanice si sa participe la jocuri de noroc; 
e) sa introduca si/sau sa faca uz în perimetrul unitatii de învatamânt de orice tipuri de arme sau 
alte produse pirotehnice, precum munitie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri 
lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea 
fizica si psihica a elevilor si a personalului unitatii de învatamânt. Elevii nu pot fi deposedati de 
bunurile personale care nu atenteaza la siguranta personala sau a celorlalte persoane din 
unitatea de învatamânt, în conformitate cu prevederile legale; 
f) sa difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în 
incinta unitatilor de învatamânt; 
g) sa utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor; prin 
exceptie de la aceasta prevedere, este permisa utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de 
curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situatia folosirii lor în procesul educativ sau în situatii 
de urgenta; 
h) sa lanseze anunturi false catre serviciile de urgenta; 
i) sa aiba comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare si sa manifeste 
violenta în limbaj si în comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de învatamânt; 
j) sa provoace, sa instige si sa participe la acte de violenta în unitatea de învatamânt si în afara ei; 
k) sa paraseasca perimetrul unitatii de învatamânt în timpul programului scolar, cu exceptia 
elevilor majori si a situatiilor prevazute de regulamentul de organizare si functionare al unitatii 
de învatamânt; 
l) sa utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul scolar; 

 

Art. 23. 

(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul scolar urmator, în aceeasi unitate de 
învatamânt si în acelasi an de studiu, se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din 
învatamântul postliceal, pentru abateri grave, prevazute de prezentul act normativ ori de 
regulamentul de organizare si functionare al unitatii de învatamânt sau apreciate ca atare de 
catre consiliul profesoral al unitatii de învatamânt. 



(2) Sanctiunea se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul 
orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu/modul, 
cumulate pe un an scolar.m) sa invite/sa faciliteze intrarea în scoala a persoanelor straine, fara 
acordul conducerii scolii si al dirigintilor. 

 

Art. 27. 

(1) Pentru toti elevii din învatamântul preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de 
studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina sau modul, va fi scazuta nota la 
purtare cu câte un punct. 


