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COLEGIUL TEHNIC „UNIO-TRAIAN VUIA” SATU MARE

Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar

Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al educației
Art. 2

Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învă ământului sunt elevii.ț
Art. 3

(1)Dobândirea calită ii de beneficiar primar al educa iei se face prin înscrierea într-o unitateț ț
de învă ământ.ț

Art. 4 Înscrierea  se  aprobă  de  către  conducerea  unită ii  de  învă ământ  cu  respectareaț ț
prezentului Regulament i a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primiteș
din partea părin ilor, tutorilor sau sus inătorilor legaliț ț

Art. 5
Înscrierea  în  clasa a  IX-a  a  învă ământului  liceal  se  face în  conformitate  cu metodologiaț
aprobată prin ordin al ministrului educa iei na ionale.ț ț

Art. 6
Elevii promova i vor fi înscri i de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederiț ș
specifice de admitere în clasa respectivă.

Art. 7
(1)Calitatea de beneficiar primar al educa iei se exercită prin frecventarea cursurilor i prinț ș
participarea la activită ile existente în programul fiecărei unită i de învă ământ.ț ț ț
(2)Calitatea de elev se dovede te cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an colar deș ș
către unitatea de învă ământ la care este înscris elevul.ț

Art. 8
(1)Prezen a beneficiarilor primari ai educa iei la fiecare oră de curs se verifică de către cadrulț ț
didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absen ă.ț
(2)Motivarea  absen elor  se  face  de  către  profesorul  diriginte  în  ziua  prezentării  actelorț
justificative.
(3)În cazul elevilor minori, părin ii, tutorii sau sus inătorii legali au obliga ia de a prezentaț ț ț
personal profesorului diriginte actele justificative pentru absen ele copilului său.ț
(4)Actele pe baza cărora se face motivarea absen elor sunt: adeverin ă eliberată de mediculț ț
cabinetului colar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverin ă sau certificatș ț
medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a
părintelui,  tutorului  sau  sus inătorului  legal  al  elevului,  adresată  profesorului  diriginte  alț
clasei.  Numărul  absen elor  care  pot  fi  motivate,  fără  documente  medicale,  doar  pe  bazaț
cererilor părin ilor, tutorilor sau sus inătorilor legali, nu poate depă i 3 zile pe semestru, iarț ț ș
cererile  respective  trebuie  avizate  de  către  directorul  unită ii  de  învă ământ.  Toateț ț
adeverin ele  medicale  trebuie  să  aibă  viza  cabinetului,  care  are  în  eviden ă  fi eleț ț ș
medicale/cametele de sănătate ale elevilor.
(5)Actele pe baza cărora se face motivarea absen elor vor fi prezentate în termen de maximumț
7 zile de la reluarea activită ii elevului i vor fi păstrate de către diriginte, pe tot parcursulț ș
anului colar.ș
(6)Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, de regulă, declararea absen elor caț
nemotivate.

Art. 9
Directorul  unită ii  de  învă ământ  aprobă  motivarea  absen elor  elevilor  care  participă  laț ț ț
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olimpiadele  colare  na ionale,  interna ionale,  la  concursurile  profesionale,  la  nivel  local,ș ț ț
regional i na ional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/înso itori.ș ț ț

Art. 10
Elevii din învă ământul obligatoriu, retra i, se pot reînmatricula, la cerere, numai la începutulț ș
anului  colar  la  acela i  nivel/ciclu  de învă ământ/formă  de învă ământ,  redobândind astfelș ș ț ț
calitatea de elev.

Art. 11
Elevii afla i în situa ii speciale, cum ar fi, căsătorie, na terea unui copil, persoane aflate înț ț ș
îngrijire, deten ie i altele asemenea, vor fi sprijini i să finalizeze învă ământul obligatoriu.ț ș ț ț

Statutul beneficiarilor primari ai educației
Art. 12

Prezentul capitol reglementează drepturile i obliga iile beneficiarilor primari ai educa iei dinș ț ț
toate unită ile din învă ământul de stat din România.ț ț

Drepturile beneficiarilor primari ai educa ieiț
Art. 13

(1)Orice  cetă ean  român  sau  cetă ean  din  ările  Uniunii  Europene,  din  statele  apar inândț ț ț ț
Spa iului  Economic  European  i  din  Confedera ia  Elve iană  se  poate  înscrie  i  poateț ș ț ț ș
frecventa,  în condi iile prevăzute de lege,  orice formă de învă ământ  în limba română, înț ț
limbile minorită ilor na ionale sau în limbi de circula ie interna ională, indiferent de limba saț ț ț ț
maternă i de limba în care a studiat anterior.ș
(2)De acelea i  drepturi  beneficiază i  persoanele care solicită  sau au dobândit  o formă deș ș
protec ie în România, respectiv minorii străini i minorii apatrizi, a căror edere pe teritoriulț ș ș
României este oficial recunoscută, conform legii.

Art. 14
Beneficiarii primari ai educa iei au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul i forma deț ș
învă ământ  pe  care  le  vor  urma  i  să  aleagă  parcursul  colar  corespunzător  intereselor,ț ș ș
pregătirii i competen elor lor. Pentru beneficiarii primari ai educa iei minori, acest drept seș ț ț
exercită, de către părin i, respectiv părin i, tutori sau sus inători legali.ț ț ț

Art. 15
(1)Elevii  se  bucură  de  toate  drepturile  constitu ionale,  precum  i  de  egalitate  în  toateț ș
drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educa iei.ț
(2)Conducerea i personalul din unitatea de învă ământ  au obliga ia să respecte  dreptul  laș ț ț
imagine al elevilor.
(3)Nicio  activitate  organizată  în  unitatea  de  învă ământ  nu  poate  leza  demnitatea  sauț
personalitatea elevilor.
(4)Conducerea i personalul din unitatea de învă ământ nu pot face publice date personale aleș ț
beneficiarilor primari ai educa iei, rezultatele colare, respectiv lucrări scrise/păr i ale unorț ș ț
lucrări scrise ale acestora - cu excep ia modalită ilor prevăzute de reglementările în vigoare.ț ț

Art. 16
(1)Elevii  au  dreptul  să  beneficieze  de  o  educa ie  de  calitate,  prin  aplicarea  corectă  aț
planurilor-cadru  de  învă ământ,  prin  parcurgerea  integrală  a  programelor  colare  i  prinț ș ș
utilizarea  de  către  cadrele  didactice  a  celor  mai  adecvate  strategii  didactice,  în  vederea
formării i dezvoltării competen elor cheie i a atingerii obiectivelor educa ionale stabilite.ș ț ș ț
(2)Elevii i părin ii, tutorii sau sus inătorii legali ai acestora au dreptul să fie consulta i i să- iș ț ț ț ș ș
exprime  op iunea  pentru  disciplinele  din  curriculum  la  decizia  colii  aflate  în  ofertaț ș
educa ională a unită ii de învă ământ, în concordan ă cu nevoile i interesele de învă are aleț ț ț ț ș ț
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elevilor, cu specificul colii i cu nevoile comunită ii locale/partenerilor economici.ș ș ț
Art. 17

(1)Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă i corectă.ș
(2)Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau sus inătorul legal, are dreptul de a contestaț
rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezen aț
elevului i a părintelui, tutorelui sau sus inătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.ș ț
(3)În  situa ia  în  care  argumentele  prezentate  de  cadrul  didactic  nu  sunt  considerateț
satisfăcătoare,  elevul/părintele,  tutorele  sau  sus inătorul  legal  poate  solicita,  în  scris,ț
directorului  unită ii  de  învă ământ,  reevaluarea  lucrării  scrise.  Nu  se  poate  solicitaț ț
reevaluarea probelor orale sau practice.
(4)Pentru solu ionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice deț
specialitate, din unitatea de învă ământ, care nu predau la clasa respectivă i care vor reevaluaț ș
lucrarea scrisă.
(5)Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată
în urma reevaluării.
(6)În cazul în care diferen a dintre nota ini ială, acordată de cadrul didactic de la clasă i notaț ț ș
acordată  în urma reevaluării,  este mai  mică de un punct,  contesta ia este respinsă i  notaț ș
acordată  ini ial  rămâne neschimbată.  în cazul  în care diferen a dintre  nota ini ială  i notaț ț ț ș
acordată în urma reevaluării este de cel pu in de un punct, contesta ia este acceptată.ț ț
(7)În cazul acceptării contesta iei, directorul anulează nota ob inută în urma evaluării ini iale.ț ț ț
Directorul trece nota acordată în urma contesta iei, autentifică schimbarea prin semnătură iț ș
aplică tampila unită ii de învă ământ.ș ț ț
(8) Notele ob inute în urma contesta iei, rămân definitive.ț ț
(9)În situa ia în care în unitatea de învă ământ nu există al i profesori de specialitate care săț ț ț
nu predea la clasa respectivă, pot fi desemna i, de către inspectoratul colar, cadre didacticeț ș
din învă ământul primar sau profesori de specialitate din alte unită i de învă ământ.ț ț ț

Art. 18
Conducerile unită ilor de învă ământ sunt obligate să pună, gratuit, la dispozi ia beneficiarilorț ț ț
primari, bazele materiale i sportive pentru pregătirea organizată a acestora.ș

Art. 19
(1)Beneficiarii primari ai educa iei din învă ământul de stat au dreptul la colarizare gratuită.ț ț ș
Pentru anumite activită i stabilite în func ie de niveluri, cicluri i programe de studii se potț ț ș
percepe taxe, în condi iile prevăzute de lege.ț
(2)În  condi iile  prevăzute  de  lege,  elevii  de  la  cursurile  cu  frecven ă  din  învă ământulț ț ț
preuniversitar de stat pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performan ă, de merit, deț
studiu i de ajutor social, bursa „Bani de liceu”, bursa profesională.ș
(3)Criteriile  generale  de  acordare  a  burselor  se  aprobă prin  ordin  al  ministrului  educa ieiț
na ionale.ț
(4)Consiliile locale, respectiv consiliile jude ene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul iț ș
numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
(5)Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se face stabilesc anual, de către
consiliile de administra ie ale unită ilor de învă ământ, în func ie de fondurile repartizate i deț ț ț ț ș
rezultatele elevilor.
(6)Elevii pot beneficia i de bursă pe baza unui de contract încheiat cu operatori economici,ș
ori cu alte persoane juridice sau fizice.
(7)În  condi iile  legii,  elevii  pot  beneficia  de  credite  oferite  de  bănci  pentru  continuareaț
studiilor.
(8)Elevii i cursan ii străini din învă ământul preuniversitar, precum i elevii etnici români cuș ț ț ș
domiciliul în străinătate pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale.
(9)Elevii  pot  beneficia  de  suport  financiar  i  din  sursele  extrabugetare  ale  unită ilor  deș ț
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învă ământ de stat, în condi iile legii.ț ț
Art. 20

Unită ile de învă ământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi:ț ț
consilierea  i  informarea  elevilor  de  către  cadrele  didactice,  în  cadrul  orei  de  consiliere,ș
consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică i socială prin personal deș
specialitate.

Art. 21
(1)Statul acordă premii, burse, locuri în tabere i alte asemenea stimulente materiale elevilorș
cu performan e colare înalte, precum i celor cu rezultate remarcabile în educa ia i formareaț ș ș ț ș
lor profesională sau în activită i culturale i sportive.ț ș
(2)Statul i al i factori interesa i sus in financiar activită ile de performan ă, de nivel na ionalș ț ț ț ț ț ț

i interna ional, ale elevilor.ș ț
Art. 22

(1)Elevii  beneficiază  de  asisten ă  medicală,  psihologică  i  logopedică  gratuită  în  cabineteț ș
medicale, psihologice i logopedice colare, ori în unită i medicale de stat.ș ș ț
(2)La  începutul  fiecărui  an  colar,  pe  baza  metodologiei  aprobate  prin  ordin  comun  alș
ministrului  educa iei  na ionale  i  ministrului  sănătă ii,  se  realizează  examinarea  stării  deț ț ș ț
sănătate a elevilor.
(3)Beneficiarii primari ai educa iei au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee,ț
la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film i la alte manifestări culturale i sportiveș ș
organizate de institu iile publice.ț
(4)Elevii  de na ionalitate  română din străinătate,  bursieri  ai  statului  român,  beneficiază peț
teritoriul României de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin. (3).

Art. 23
(1)Elevii  din  învă ământul  obligatoriu,  profesional  i  liceal  de  stat,  particularț ș
autorizat/acreditat  beneficiază,  pe tot parcursul anului calendaristic,  de tarif redus cu 50%
pentru  transportul  local  în  comun,  de  suprafa ă,  naval  i  subteran,  precum  i  pentruț ș ș
transportul intern auto, feroviar i naval.ș
(2)Elevii orfani, elevii cu cerin e educa ionale speciale, precum i cei pentru care s-a stabilit oț ț ș
măsură de protec ie specială, în condi iile legii,  sau tutela beneficiază de gratuitate pentruț ț
toate categoriile de transport men ionate la alin.(l) pe tot parcursul anului calendaristic.ț
(3)Ministerului Educa iei Na ionale, prin unită ile de învă ământ, decontează elevilor care nuț ț ț ț
pot fi colariza i în localitatea de domiciliu, cheltuielile de transport, pe bază de abonament,ș ț
în limita a 50 km, în conformitate cu prevederile legale.
(4)De aceea i facilitate men ionată la alin. (3) beneficiază i elevii care locuiesc la internat sauș ț ș
în gazdă cărora li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-
întors pe semestru.

Art. 24
(1)Autorită ile  administra iei  publice  locale  din  localitatea  de  domiciliu  a  elevilor  dinț ț
învă ământul obligatoriu, colariza i într-o altă localitate, cu sprijinul agen ilor economici sauț ș ț ț
al colectivită ilor locale, al societă ilor de binefacere, precum i al altor persoane juridice sauț ț ș
fizice pot asigura acestor elevi, în situa ii bine justificate, servicii de transport, de masă i deț ș
internat.
(2)În condi iile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subven ionează costurile aferenteț ț
frecventării liceului de către elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate.

Art. 25
Elevii  din învă ământul  preuniversitar  de stat  au dreptul  să fie eviden ia i  i să primeascăț ț ț ș
premii i recompense, pentru rezultate deosebite ob inute la activită ile colare i extra colare,ș ț ț ș ș ș
precum i pentru o atitudine civică exemplară.ș

Art. 26
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Conform legisla iei  în  vigoare,  beneficiarii  primari  ai  educa iei  care  apar in  minorită ilorț ț ț ț
na ionale studiază i se instruiesc în limba maternă, la toate nivelurile, tipurile i formele deț ș ș
învă ământ preuniversitar.ț

Art. 27
(1)Copiii/tinerii  cu  cerin e  educa ionale  speciale,  integra i  în  învă ământul  de  masă,  auț ț ț ț
acelea i drepturi ca i ceilal i elevi.ș ș ț
(2)Copiii/tinerii  cu  cerin e  educa ionale  speciale  sau  alte  tipuri  de  cerin e  educa ionale,ț ț ț ț
stabilite prin ordin al ministrului educa iei na ionale, au dreptul să fie colariza i în unită i deț ț ș ț ț
învă ământ  de  masă,  special  i  special  integrat  pentru  toate  nivelurile  de  învă ământ,ț ș ț
diferen iat, în func ie de tipul i gradul de deficien ă.ț ț ș ț
(3)Includerea beneficiarilor primari ai educa iei în clase cu cerin e educa ionale speciale, înț ț ț
urma  diagnosticării  abuzive  pe  diverse  criterii  (rasă,  na ionalitate,  etnie,  limbă,  religie,ț
apartenen ă la o categorie defavorizată), se sanc ionează conform prevederilor legale.ț ț

Art. 28
(1)Pentru beneficiarii primari ai educa iei cu cerin e educa ionale speciale, cu boli cronice sauț ț ț
nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza învă ământ la domiciliu sau pe lângăț
unită ile de asisten ă medicală.ț ț
(2) colarizarea la domiciliu, respectiv înfiin area de clase sau de grupe în spitale se fac înȘ ț
conformitate  cu  prevederile  metodologiei  cadru  elaborate  de  către  Ministerul  Educa ieiț
Na ionale.ț

Art. 29
Elevii au dreptul să participe la activită i extra colare.ț ș

Art. 30
(1) Activită ile extra colare sunt realizate în cadrul unită ilor de învă ământ,  în cluburi,  înț ș ț ț
palate  ale  copiilor,  în tabere colare,  în baze sportive,  turistice i  de agrement  sau în alteș ș
unită i acreditate în acest sens.ț
(2)Elevilor din învă ământul preuniversitar de le este garantată, conform legii, libertatea deț
asociere în cercuri i în asocia ii tiin ifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care seș ț ș ț
organizează  i  func ionează  pe baza  unui  statut  propriu,  aprobat  de  directorul  unită ii  deș ț ț
învă ământ.ț
(3)Exercitarea  dreptului  la  reuniune  nu  poate  fi  supusă  decât  acelor  limitări  care  sunt
prevăzute de lege i care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguran eiș ț
na ionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea i moralitatea publică sau drepturile iț ș ș
libertă ile altora.ț
(4)Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activită ile pot fi organizate înț
unitatea de învă ământ, la cererea grupului de ini iativă, numai cu aprobarea consiliului deț ț
administra ie. în acest caz, aprobarea pentru desfă urarea acestor ac iuni va fi condi ionată deț ș ț ț
acordarea  de  garan ii  scrise,  oficiale,  ale  organizatorilor  sau  ale  părin ilor,  tutorilor  sauț ț
sus inătorilor legali ai acestora, în cazul elevilor minori, cu privire la securitatea persoanelorț
i a bunurilor.ș

(5)În cazul în care con inutul activită ilor care se desfă oară în unitatea de învă ământ de statț ț ș ț
sau  particular  contravine  principiilor  legale,  care  guvernează  învă ământul  preuniversitar,ț
directorul  unită ii  de  învă ământ  poate  propune  consiliului  de  administra ie  suspendareaț ț ț
desfă urării  acestor activită i i,  în baza hotărârii  consiliului,  poate suspenda sau interziceș ț ș
desfă urarea acestor activită i.ș ț

Art. 31
(1)În unită ile de învă ământ de stat, libertatea elevilor de a redacta i difuza reviste/publica iiț ț ș ț

colare proprii, este garantată, conform legii.ș
(2)În cazul în care aceste reviste/publica ii con in elemente care afectează siguran a na ională,ț ț ț ț
ordinea publică, sănătatea i moralitatea, drepturile i libertă ile cetă ene ti sau prevederileș ș ț ț ș

6



COLEGIUL TEHNIC „UNIO-TRAIAN VUIA” SATU MARE

prezentului  Regulament  i  ale  Regulamentului  de  organizare  i  func ionare  al  unită ii  deș ș ț ț
învă ământ, directorul propune consiliului de administra ie suspendarea redactării i difuzăriiț ț ș
acestora i în baza hotărârii  consiliului,  le poate suspenda temporar sau le poate interziceș
definitiv.

Obliga iile beneficiarilor primari ai educa ieiț ț
Art. 32

(1)Beneficiarii  primari  ai  educa iei  din  învă ământul  de  stat,  particular  i  confesionalț ț ș
autorizat/acreditat cu frecven ă au obliga ia de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecareț ț
disciplină de studiu, de a dobândi competen ele i de a- i însu i cuno tin ele prevăzute deț ș ș ș ș ț
programele colare.ș
(2)Elevii din învă ământul obligatoriu, înscri i la cursuri cu frecven ă redusă sunt obliga i săț ș ț ț
se prezinte  la cursuri  i la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată  de unitatea deș
învă ământ.ț

Art. 33
(1)Beneficiarii  primari  ai  educa iei  trebuie  să  aibă  un  comportament  civilizat  i  o  inutăț ș ț
decentă, atât în unitatea de învă ământ, cât i în afara ei.ț ș
(2)Beneficiarii primari ai educa iei, în func ie de nivelul de în elegere i de particularită ile deț ț ț ș ț
vârstă i individuale ale acestora, vor fi stimula i să cunoască i încuraja i să respecte:ș ț ș ț
a) prezentul  Regulament  i  Regulamentul  de  organizare  i  func ionare  al  unită ii  deș ș ț ț

învă ământ;ț
b) regulile de circula ie;ț
c) normele de securitate i a sănătă ii în muncă, de prevenire i de stingere a incendiilor;ș ț ș
d) normele de protec ie civilă;ț
e) normele de protec ie a mediului.ț

Art. 34
Este interzis elevilor i tinerilor din sistemul de învă ământ preuniversitar:ș ț
a) să  distrugă  documentele  colare,  precum  cataloage,  carnete  de  elev,  foi  matricole,ș

documente din portofoliu educa ional etc.;ț
b) să  deterioreze  bunurile  din  patrimoniul  unită ii  de  învă ământ  (materiale  didactice  iț ț ș

mijloace  de  învă ământ,  căr i  de  la  biblioteca  colii,  mobilier  colar,  mobilier  sanitar,ț ț ș ș
spa ii de învă ământ etc.);ț ț

c) să  aducă  i  să  difuzeze  în  unitatea  de  învă ământ  materiale  care,  prin  con inutul  lor,ș ț ț
atentează  la  independen a,  suveranitatea  i  integritatea  na ională  a  ării,  care  cultivăț ș ț ț
violen a i intoleran a;ț ș ț

d) să organizeze i să participe la ac iuni de protest, care afectează desfă urarea activită ii deș ț ș ț
învă ământ sau care afectează participarea la programul colar;ț ș

e) să blocheze căile de acces în spa iile de învă ământ;ț ț
f) să de ină, să consume sau să comercializeze,  în perimetrul unită ii de învă ământ i înț ț ț ș

afara acestuia, droguri, substan e etnobotanice, băuturi alcoolice, igări i să participe laț ț ș
jocuri de noroc;

g) să introducă i/sau să facă uz în perimetrul unită ii de învă ământ de orice tipuri de armeș ț ț
sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muni ie, petarde, pocnitori, brichete etc., precumț
i sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin ac iunea lor, pot afectaș ț

integritatea fizică i psihică a beneficiarilor direc i ai educa iei i a personalului unită ii deș ț ț ș ț
învă ământ;ț

h) să posede i/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;ș
i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor i al concursurilor;ș

prin excep ie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpulț
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orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situa ii de urgen ă sau dacă utilizareaț ț
lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;

j) să înregistreze activitatea didactică; prin excep ie de la această prevedere, este permisăț
înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate
contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;

k) să lanseze anun uri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrulț
unită ii de învă ământ;ț ț

l) să aibă comportamente jignitoare,  de intimidare,  discriminare i  atitudini  ostentative iș ș
provocatoare;

m) să aducă jigniri i să manifeste agresivitate în limbaj i în comportament fa ă de colegi iș ș ț ș
fa ă de personalul unită ii de învă ământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică aț ț ț
acestora;

n) să provoace, să instige i să participe la acte de violen ă în unitate i în afara ei;ș ț ș
o) să  părăsească  incinta  unită ii  de  învă ământ  în  timpul  pauzelor  sau  după  începereaț ț

cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a profesorului diriginte;
p) să aibă o atitudine care constituie o amenin are la adresa siguran ei celorlal i elevi i/sau aț ț ț ș

personalului unită ii de învă ământ.ț ț
Art. 35

(1)Elevii au obliga ia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didacticeț
pentru consemnarea notelor,  precum i părin ilor, tutorilor sau sus inătorilor legali,  pentruș ț ț
informare în legătură cu situa ia lor colară.ț ș
(2)În  unită ile  de  învă ământ  se  organizează,  permanent,  pe  durata  desfă urării  cursurilor,ț ț ș
serviciul pe coală al elevilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare iș ș
func ionare al unită ii de învă ământ. Organizarea serviciului pe coală se efectuează numaiț ț ț ș
de  către  elevii  din  clasele  a  VII-a  i  a  VIII-a  din  învă ământul  gimnazial,  elevii  dinș ț
învă ământul liceal, profesional i/sau postliceal.ț ș

Art. 36
Elevii au obliga ia de a utiliza cu grijă manualele colare primite gratuit i de a le restitui înț ș ș
stare bună la sfâr itul anului colar.ș ș

Recompense și sanc iuni ale beneficiarilor primari ai educa ieiț ț
Art. 37

Elevii care ob in rezultate remarcabile în activitatea colară i extra colară i se disting prinț ș ș ș ș
comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
a) eviden iere în fa a colegilor clasei;ț ț
b) eviden iere, de către director, în fa a colegilor de coală sau în fa a consiliului profesoral;ț ț ș ț
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părin ilor, în care se men ionează faptele deosebiteț ț

pentru care elevul este eviden iat;ț
d) burse de merit, de studiu, i de performan ă pentru elevii de la cursurile cu frecven ă dinș ț ț

învă ământul preuniversitar de stat;ț
e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unită ii de învă ământ, ori deț ț

agen i economici sau de sponsori;ț
f) premii, diplome, medalii;
g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ară iț ș

din străinătate;
h) premiul de onoare al unită ii de învă ământ.ț ț

Art. 38
Performan a  elevilor  la  olimpiadele  i  concursurile  pe  discipline,  la  olimpiadele  sauț ș
concursurile de crea ie tehnico- tiin ifică i artistică i la olimpiadele i concursurile sportiveț ș ț ș ș ș
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se  recompensează  financiar,  în  conformitate  cu  reglementările  stabilite  de  Ministerul
Educa iei Na ionale.ț ț

Art. 39
(1)La sfâr itul anului colar, beneficiarii primari ai educa iei pot fi premia i prin acordarea deș ș ț ț
diplome pentru activitatea desfă urată i/sau rezultatele ob inute.ș ș ț
(2)Acordarea premiilor se face la nivelul unită ii de învă ământ, la propunerea profesoruluiț ț
diriginte, a consiliului clasei sau a directorului colii.ș
(3)Diplomele se pot acorda:
a) pentru  rezultate  deosebite  la  învă ătură,  sau  pe  discipline/module  de  studiu,  potrivitț

consiliului profesoral al unită ii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nuț
este limitat;  elevii  care primesc diplome pe discipline/module  de studiu sunt  selecta iț
numai dintre aceia care au ob inut media 10 anuală;ț

b) pentru alte tipuri de performan e: pentru purtare, pentru o rela ionare corespunzătoare cuț ț
colegii, pentru alte tipuri de activită i sau preocupări care merită să fie apreciate.ț

(4)Elevii din pot ob ine premii dacă:ț
a) au ob inut primele trei medii generale pe clasă i acestea nu au valori mai mici de 9.00;ț ș

pentru următoarele trei medii se pot acorda men iuni;ț
b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;
c) au ob inut performan e la concursuri, festivaluri, expozi ii i la alte activită i extra colare;ț ț ț ș ț ș
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă inută morală i civică;ț ș
e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecven ă pe parcursul anului colar.ț ș

Art. 40
Unitatea de învă ământ poate stimula activită ile de performan ă înaltă ale copiilor/elevilor laț ț ț
nivel local, na ional i interna ional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliuluiț ș ț
reprezentativ  al  părin ilor,  a  agen ilor  economici,  a  funda iilor  tiin ifice  i  culturale,  aț ț ț ș ț ș
comunită ii locale etc.ț

Art. 41
(1)Elevii  care  săvâr esc  fapte  prin  care  se  încalcă  dispozi iile  legale  în  vigoare,  inclusivș ț
regulamentele colare, vor fi sanc iona i în func ie de gravitatea acestora.ș ț ț ț
(2)Sanc iunile care se pot aplica sunt următoarele :ț
a) observa iaț
b) avertismentul
c) mustrare scrisă;
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceea i unitate de învă ământ sau la o altăș ț

unitate de învă ământ;ț
g) preavizul de exmatriculare;
h) exmatricularea.
(3)Cu  excep ia  observa iei  i  a  avertismentului,  toate  sanc iunile  aplicate  elevilor  suntț ț ș ț
comunicate, în scris, părin ilor, tutorilor sau sus inătorilor legali i elevului major.ț ț ș

Art. 42
(1)Observa ia  constă  în  aten ionarea  elevului,  cu  privire  la  încălcarea  regulamentelor  înț ț
vigoare,  ori  a  normelor  de  comportament  acceptate  i  consilierea  acestuia  astfel  încât  săș
dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată aten iaț
că, în situa ia în care nu î i schimbă comportamentul, i se va aplica o sanc iune mai severăț ș ț
(2)Sanc iunea se aplică de către profesorul diriginte.ț

Art. 43
(1)Avertismentul în fa a clasei i/sau în fa a consiliului clasei/consiliului profesoral constă înț ș ț
aten ionarea elevului i sfătuirea acestuia să se poarte în a a fel încât să dea dovadă că în elesț ș ș ț
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fapta comisă, atrăgându-i-se totodată aten ia că, dacă nu î i schimbă comportamentul, i se vaț ș
aplica o sanc iune mai severă.ț
(2)Sanc iunea se aplică de către profesorul diriginte.ț

Art. 44
(1)Mustrarea scrisă constă în aten ionarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte, cuț
indicarea faptelor care au determinat aplicarea sanc iunii.ț
(2)Sanc iunea se stabile te de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.ț ș
(3)Sanc iunea se consemnează în registrul de procese-a verbale al consiliului clasei i într-unț ș
raport  care  va fi  prezentat  consiliului  profesoral  de către  profesorul  diriginte,  la  sfâr itulș
semestrului în care a fost aplicată.
(4)Mustrarea scrisă este redactată de profesorul diriginte, este semnată de acesta i de cătreș
director, este înregistrată în registrul de intrări-ie iri al unită ii de învă ământ; documentul vaș ț ț
fi  înmânat  părin ilor,  tutorilor  sau  sus inătorilor  legali,  personal,  de  către  dirigin i  subț ț ț
semnătură sau transmis prin po tă, cu confirmare de primire.ș
(5)Sanc iunea  se  înregistrează  în  catalogul  clasei,  precizându-se  numărul  sub  care  a  fostț
înregistrată în registrul de intrări-ie iri al unită ii.ș ț
(6)Sanc iunea este înso ită de scăderea notei la purtare.ț ț

Art. 45
(1)Retragerea  temporară  sau  definitivă  a  bursei  se  aplică  de  către  director,  la  propunerea
consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.

Art. 46 Sanc iunea este înso ită de scăderea notei la purtare.ț ț
(1)Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activită ii obi nuite aț ș
elevului, pentru perioada aplicării sanc iunii, cu un alt tip de activitate desfă urată, de regulă,ț ș
în cadrul unită ii de învă ământ, în sala de lectură, în biblioteca colii etc. Activitatea pe careț ț ș
o  desfă oară  elevul  este  stabilită  de  către  director,  la  propunerea  consiliului  clasei  i  seș ș
realizează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament i ale Regulamentului deș
organizare  i  func ionare  al  unită ii  de  învă ământ.  Sanc iunea  este  înso ită  de  obliga iaș ț ț ț ț ț ț
desfă urării de activită i în folosul comunită ii colare. Activită ile desfă urate trebuie să fieș ț ț ș ț ș
adecvate vârstei i să nu pună în pericol sănătatea i integritatea fizică i psihică a elevuluiș ș ș
sanc ionat.ț
(2)Dacă elevul refuză să participe la aceste activită i, absen ele sunt considerate nemotivate iț ț ș
se consemnează în catalogul clasei.
(3)Sanc iunea  se  consemnează  în  catalogul  clasei,  precizându-se  numărul  i  dataț ș
documentului, precum i în raportul consiliului clasei la sfâr itul semestrului.ș ș
(4)Această sanc iune nu se aplică elevilor de la învă ământul primar.ț ț
(5)Sanc iunea este înso ită de scăderea notei  la purtare, aprobată de consiliul  profesoral alț ț
unită ii de învă ământ.ț ț

Art. 47
(1)Mutarea  disciplinară  la  o clasă  paralelă,  în  aceea i  unitate  de învă ământ  sau la  o  altăș ț
unitate  de  învă ământ,  se  propune  de  către  consiliul  clasei,  se  aprobă  de  către  consiliulț
profesoral  i  se  aplică  prin  înmânarea,  în  scris  i  sub  semnătură,  a  sanc iunii,  de  cătreș ș ț
profesorul diriginte/director, părintelui, tutorelui sau sus inătorului legal al elevului minor sauț
elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(2)Sanc iunea se consemnează în catalogul clasei i în registrul matricol.ț ș
(3)Sanc iunea este înso ită de scăderea notei  la purtare, aprobată de consiliul  profesoral alț ț
unită ii de învă ământ la care finalizează cursurile semestrului din anul colar respectiv.ț ț ș
(4)Sanc iunea nu se aplică în învă ământul primar.ț ț

Art. 48
(1)Preavizul de exmatriculare se întocme te de către profesorul diriginte, pentru elevii careș
absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de
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la o singură disciplină/ modul, cumulate pe un an colar, se semnează de către acesta i deș ș
director i se înmânează i sub semnătură,  părintelui,  tutorelui sau sus inătorului legal sauș ș ț
elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(2)Sanc iunea nu se aplică elevilor din învă ământul obligatoriu.ț ț
(3)Sanc iunea se consemnează în registrul de eviden ă a elevilor i în catalogul clasei i seț ț ș ș
men ionează în raportul consiliului clasei la sfâr it de semestru sau de an colar.ț ș ș
(4)Sanc iunea este înso ită de scăderea notei  la purtare, aprobată de consiliul  profesoral alț ț
unită ii de învă ământ.ț ț

Art. 49
(1)Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învă ământ în care acesta aț
fost înscris, până la sfâr itul anului colar.ș ș
(2)Exmatricularea poate fi:
a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceea i unitate de învă ământ iș ț ș

în acela i an de studiu;ș
b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceea i unitate de învă ământ;ș ț
c) exmatriculare  din  toate  unită ile  de  învă ământ,  fără  drept  de  reînscriere,  pentru  oț ț

perioadă de timp.
(3)Sanc iunea nu se aplică elevilor din învă ământul obligatoriu.ț ț

Art. 50
(1)Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceea i unitate de învă ământ i înș ț ș
acela i an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului, prevăzute de prezentulș
Regulament sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unită ii de învă ământ.ț ț
(2)Sanc iunea se aplică i pentru un număr de cel pu in 40 de absen e nejustificate din totalulț ș ț ț
orelor de studiu sau cel pu in 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul,ț
cumulate pe un an colar.ș
(3)Sanc iunea se aprobă în consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei. Dacă abatereaț
constă în absen e nemotivate, sanc iunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior,ț ț
a fost aplicată sanc iunea preavizului de exmatriculare.ț
(4)Sanc iunea  se  consemnează  în  registrul  de  procese-verbale  al  consiliului  profesoral,  înț
catalogul clasei, în registrul de eviden ă a elevilor i în registrul matricol.ț ș
(5)Sanc iunea  se  comunică,  de  către  directorul  unită ii  de  învă ământ,  în  scris  i  subț ț ț ș
semnătură,  părintelui,  tutorelui  sau  sus inătorului  legal  sau  chiar  elevului,  dacă  acesta  aț
împlinit 18 ani.
(6)Sanc iunea este înso ită de scăderea notei  la purtare, aprobată de consiliul  profesoral alț ț
unită ii de învă ământ.ț ț

Art. 51
(1)Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceea i unitate de învă ământ se aplică elevilorș ț
din ciclul superior al liceului, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către
consiliul profesoral.
(2)Aplicarea  sanc iunii  se  aprobă  de  către  consiliul  profesoral,  la  propunerea  consiliuluiț
clasei.
(3)Sanc iunea  se  consemnează  în  registrul  de  procese-verbale  al  consiliului  profesoral,  înț
catalogul clasei, în registrul de eviden ă a elevilor i în registrul matricol.ț ș
(4)Sanc iunea se comunică de către director, în scris i sub semnătură, părintelui, tutorelui sauț ș
sus inătorului legal i chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.ț ș
(5)Sanc iunea este înso ită de scăderea notei  la purtare, aprobată de consiliul  profesoral alț ț
unită ii de învă ământ.ț ț

Art. 52
(1)Exmatricularea din toate unită ile de învă ământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadăț ț
de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului , pentru abateri deosebit de grave,
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apreciate ca atare de către consiliul profesoral.
(2)Sanc iunea se aplică prin ordin al ministrului educa iei na ionale, prin care se stabile te iț ț ț ș ș
durata pentru care se aplică această sanc iune. în acest sens, directorul unită ii de învă ământț ț ț
transmite  Ministerului  Educa iei  Na ionale,  propunerea  motivată  a  consiliului  profesoralț ț
privind aplicarea acestei sanc iuni, împreună cu actele sau orice alte probe din care să rezulteț
abaterile deosebit de grave săvâr ite de elevul propus spre sanc ionare.ș ț
(3)Sanc iunea  se  consemnează  în  registrul  de  procese-verbale  al  consiliului  profesoral,  înț
catalogul clasei i în registrul matricol.ș
(4)Sanc iunea se comunică, de către Ministerul Educa iei Na ionale, în scris i sub semnătură,ț ț ț ș
părintelui, tutorelui sau sus inătorului legal i elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.ț ș

Art. 53
(1)Măsura complementară privind scăderea notei la purtare asociată uneia dintre sanc iunileț
men ionate  la  articolele  148  -  150  se  poate  anula  dacă  elevul  sanc ionat  dovede te  unț ț ș
comportament irepro abil, până la încheierea semestrului/anului colar.ș ș
(2)Anularea, în condi iile stabilite la alin. (1), a măsurii privind scăderea notei la purtare, seț
aprobă de autoritatea care a aplicat sanc iunea.ț

Art. 54
(1)Pentru elevii din învă ământul secundar, la fiecare 10 absen e nejustificate pe semestru dinț ț
totalul orelor de studiu sau la 10% absen e nejustificate din numărul de ore pe semestru la oț
disciplină/modul, nota la purtare se scade cu câte un punct.
(2)Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul colar anterior, nu pot fi admi i înș ș
unită ile de învă ământ cu profil militar, confesional i pedagogic.ț ț ș

Art. 55
(1)Elevii  care  se  fac  vinova i  de  sustragerea/deteriorarea/distrugerea  bunurilor  unită ii  deț ț
învă ământ sunt obliga i, personal sau prin părin ii, tutorii sau sus inătorii legali să acopere, înț ț ț ț
temeiul  răspunderii  civile  delictuale  pentru  fapta  proprie  sau  al  răspunderii  pentru  fapta
minorului,  toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare repara iilor sau, după caz,  săț
restituie  bunurile  sau  să  suporte  toate  cheltuielile  pentru  înlocuirea  bunurilor
deteriorate/sustrase.
(2)În cazul în care vinovatul nu se cunoa te, răspunderea materială devine colectivă, revenindș
întregii clase/claselor.
(3)În cazul deteriorării/distrugerii manualelor colare primite gratuit, elevii vinova i înlocuiescș ț
manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, anului de studiu i tipuluiș
de manual. în caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective.
(4)Pentru faptele  prevăzute  la  alin.  (1) i  (3),  elevii  pot  fi  sanc iona i,  în  conformitate  cuș ț ț
dispozi iile Art. 145 din prezentul regulament.ț

Art. 56
(1)Contestarea sanc iunilor prevăzute la Art. 145, cu excep ia exmatriculării din toate unită ileț ț ț
de învă ământ, se adresează, de către părinte, tutore sau sus inător legal/elevul major, în scris,ț ț
consiliului de administra ie al unită ii de învă ământ, în termen de 5 zile calendaristice de laț ț ț
comunicarea sanc iunii. Exmatricularea din toate unită ile de învă ământ poate fi contestată,ț ț ț
în  scris,  la  Ministerul  Educa iei  Na ionale,  în  termen  de  5  zile  calendaristice  de  laț ț
comunicarea sanc iunii.ț
(2)Contesta ia se solu ionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea deț ț
solu ionare  a  contesta iei  este  definitivă  i  poate  fi  atacată  la  instan a  de  contenciosț ț ș ț
administrativ competentă.
(3)Contesta ia prevăzută la alin. (2) reprezintă procedura prealabilă reglementată de Legeaț
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările i completările ulterioare.ș
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Consiliul elevilor
Art. 57

(1)Fiecare clasă î i va alege reprezentantul în consiliul  elevilor,  o dată pe an, la începutulș
primului  semestru.  Votul  este  secret,  iar  elevii  vor  fi  singurii  responsabili  de  alegerea
reprezentantului  lor.  Profesorii  nu au drept  de vot  i  nici  nu le  este  permisă influen areaș ț
deciziei elevilor.
(2)În fiecare unitate  de învă ământ  de stat,  particular  i  confesional se constituie  consiliulț ș
elevilor, format din reprezentan ii elevilor de la fiecare clasă.ț

Art. 58
(1)Consiliul  elevilor  este  structură  consultativă  i  partener  al  unită ii  de  învă ământ  iș ț ț ș
reprezintă interesele elevilor din învă ământul preuniversitar la nivelul unită ii de învă ământ.ț ț ț
(2)Prin consiliul elevilor, elevii î i exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afecteazăș
în mod direct.
(3)Consiliul  elevilor  func ionează în baza unui regulament propriu,  adaptat  la specificul iț ș
nevoile  colii,  elaborat  pe  baza  unui  regulament-cadru  stabilit  de  Consiliul  Na ional  alș ț
Elevilor.
(4)Consiliul profesoral al unită ii de învă ământ desemnează un cadru didactic care va stabiliț ț
legătura între corpul profesoral i consiliul elevilor.ș
(5)Conducerea unită ii de învă ământ sprijină activitatea Consiliului elevilor, prin punerea laț ț
dispozi ie  a  logisticii  necesare  desfă urării  activită ii  acestuia  i  a  unui  spa iu  pentruț ș ț ș ț
întrunirea  Biroului  Executiv  i  Adunării  Generale  a  respectivului  Consiliu  al  elevilor.ș
Fondurile pentru logistică i altele asemenea se asigură din finan area suplimentară.ș ț

Art. 59
Consiliul elevilor are următoarele atribu ii:ț
a) reprezintă  interesele  elevilor  i  transmite  consiliului  de  administra ie,ș ț

directorului/directorului  adjunct  i  consiliului  profesoral  punctul  de  vedere  al  elevilorș
referitor la problemele de interes pentru ace tia;ș

b) apără drepturile elevilor la nivelul unită ii de învă ământ i sesizează încălcarea lor;ț ț ș
c) se  autosesizează  cu  privire  la  problemele  cu  care  se  confruntă  elevii,  informând

conducerea unită ii de învă ământ despre acestea i propunând solu ii;ț ț ș ț
d) sprijină comunicarea între elevi i cadre didactice;ș
e) dezbate propunerile elevilor din coală i elaborează proiecte;ș ș
f) poate ini ia activită i extra colare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii;ț ț ș
g) poate organiza ac iuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe problemeț

de mediu i altele asemenea;ș
h) sprijină proiectele i programele educative în care este implicată unitatea de învă ământ;ș ț
i) propune modalită i pentru a motiva elevii să se implice în activită i extra colare;ț ț ș
j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare i func ionare al unită ii de învă ământ;ș ț ț ț
k) se implică în asigurarea respectării Regulamentului de organizare i func ionare al unită iiș ț ț

de învă ământ;ț
l) organizează alegeri pentru func iile de pre edinte, vicepre edinte, secretar, la termen sauț ș ș

în cazul în care ace tia nu î i îndeplinesc atribu iile.ș ș ț
Art. 60

(1)Forul decizional al Consiliului elevilor din unitatea de învă ământ este Adunarea generală.ț
(2)Adunarea  generală  a  Consiliului  elevilor  din  unitatea  de  învă ământ  este  formată  dinț
reprezentan ii claselor i se întrune te cel pu in o dată pe lună.ț ș ș ț
(3)Consiliul elevilor din unitatea de învă ământ are următoarea structură:ț
a) Pre edinte;ș
b) Vicepre edinte/vicepre edin i, în func ie de numărul de elevi din coală;ș ș ț ț ș
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c) Secretar;
d) Membri: reprezentan ii claselor.ț
(4)Pre edintele, vicepre edintele/vicepre edin ii i secretarul formează Biroul Executiv.ș ș ș ț ș

Art. 61
(1)Consiliul elevilor î i alege, prin vot, pre edintele, elev din învă ământul liceal.ș ș ț
(2)Pre edintele Consiliului elevilor participă, cu statut de observator, la edin ele consiliuluiș ș ț
de administra ie al unită ii de învă ământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invita iaț ț ț ț
scrisă  a  directorului  unită ii  de  învă ământ.  în  func ie  de  tematica  anun ată,  pre edinteleț ț ț ț ș
Consiliul elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite edin eș ț
ale consiliul de administra ie. Pre edintele Consiliului elevilor, elev din învă ământul licealț ș ț
sau postliceal, activează în Comisia de Evaluare i Asigurare a Calită ii.ș ț
(3)Pre edintele Consiliului elevilor din unitatea de învă ământ are următoarele atribu ii:ș ț ț
a) colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului elevilor;
b) este  membru  în  structura  superioară  de  organizare  a  elevilor,  Consiliul  jude ean  alț

elevilor;
c) conduce întrunirile Consiliului elevilor din unitatea de învă ământ;ț
d) este purtătorul de cuvânt al Consiliului elevilor din unitatea de învă ământ;ț
e) asigură  desfă urarea  discu iilor  într-un  spirit  de  corectitudine,  precum  i  respectareaș ț ș

ordinii i a libertă ii de exprimare;ș ț
f) are obliga ia de a aduce la cuno tin a consiliului de administra ie al unită ii de învă ământț ș ț ț ț ț

problemele discutate în cadrul edin elor Consiliului elevilor;ș ț
g) propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului Executiv i a Adunării Generale,ș

dacă  acesta  nu  î i  respectă  atribu iile  sau  nu  respectă  regulamentul  de  func ionare  alș ț ț
consiliului.

(4)Mandatul pre edintelui Consiliului elevilor este de maximum 2 ani.ș
Art. 62

(1)Vicepre edintele Consiliului elevilor din unitatea de învă ământ are următoarele atribu ii:ș ț ț
a) monitorizează activitatea departamentelor;
b) preia atribu iile i responsabilită ile pre edintelui în absen a motivată a acestuia;ț ș ț ș ț
c) elaborează programul de activită i al consiliului.ț
(2)Mandatul vicepre edintelui Consiliului colar al elevilor este de maximum 2 ani.ș ș

Art. 63
(1)Secretarul Consiliului elevilor din unitatea de învă ământ are următoarele atribu ii:ț ț
a) întocme te procesul-verbal al întrunirilor Consiliului elevilor din unitatea de învă ământ;ș ț
b) notează toate propunerile avansate de Consiliul elevilor.
(2)Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de maximum 2 ani.

Art. 64
Întrunirile Consiliului elevilor din unitatea de învă ământ se vor desfă ura de câte ori esteț ș
cazul, fiind prezidate de pre edinte/un vicepre edinte.ș ș

Art. 65
Consiliul elevilor din unitatea de învă ământ are în componen ă departamentele prevăzute înț ț
prezentul regulament.

Art. 66
(1)Fiecare membru al Consiliului elevilor din unitatea de învă ământ poate face parte din celț
mult 2 departamente.
(2)Fiecare departament are un responsabil.
(3)Mandatul responsabilului de departament este de maximum 2 ani.
(4)Membrii departamentelor se întâlnesc o dată pe lună sau de câte ori este necesar.
(5)Membrii  unui  departament  vor  fi  în tiin a i  despre  data,  ora  i  locul  edin ei  de  cătreș ț ț ș ș ț
responsabilul departamentului.
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Art. 67
(1)Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul elevilor i să asigure, înș
rândul elevilor, aplicarea hotărârilor luate.
(2)Prezen a  membrilor  la  activită ile  Consiliului  elevilor  din  unitatea  de  învă ământ  esteț ț ț
obligatorie.  Membrii Consiliului elevilor din unitatea de învă ământ care înregistrează treiț
absen e nemotivate consecutive vor fi înlocui i din aceste func ii.ț ț ț
(3)Membrii Consiliului elevilor din unitatea de învă ământ au datoria de a prezenta consiliuluiț
de administra ie, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv -ț
educativ cu care se confruntă colectivele de elevi.
(4)Tematica  discu iilor  va  avea  ca  obiectiv  eficientizarea  derulării  procesului  instructiv  -ț
educativ,  îmbunătă irea  condi iilor  de  studiu  ale  elevilor  i  organizarea  unor  activită i  cuț ț ș ț
caracter  extra colar  de  larg  interes  pentru  elevi,  activită i  care  sunt,  ca  desfă urare,  deș ț ș
competen a unită ii de învă ământ.ț ț ț
(5)Consiliul  de  administra ie  al  unită ii  de  învă ământ  va  aviza  proiectele  propuse  deț ț ț
pre edintele Consiliului elevilor, dacă acestea nu contravin normelor legale în vigoare.ș
(6)Elevii  care au ob inut în anul colar anterior o notă la purtare sub 9 nu pot fi ale i  caț ș ș
reprezentan i în Consiliul elevilor.ț
(7)Fiecare membru al Consiliului elevilor are dreptul de a vota prin Da sau Nu sau de a se
ab ine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, în func ie de hotărârea Consiliului elevilor.ț ț

Art. 68
Structurile asociative ale elevilor sunt:
a) Consiliul Jude ean al Elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor din Bucure ti;ț ș
b) Consiliul Regional al Elevilor;
c) Consiliul Na ional al Elevilor.ț

Art. 69
(1)Consiliul Na ional al Elevilor reprezintă interesele elevilor din învă ământul preuniversitarț ț
de stat,  particular  i  confesional  autorizat/acreditat  din  România  la  nivel  na ional  i  esteș ț ș
format din 43 de membri.
(2)Consiliul  Na ional  al  Elevilor  este  structură  consultativă  i  partener  al  Ministeruluiț ș
Educa iei  Na ionale.  Consiliile  jude ene/al  municipiului  Bucure ti  ale  elevilor  reprezintăț ț ț ș
structuri consultative i sunt parteneri ai inspectoratelor colare.ș ș

Activitatea educativă extrașcolară
Art. 70

Activitatea  educativă  extra colară  din unită ile  de învă ământ  este  concepută  ca mediu  deș ț ț
dezvoltare personală, ca modalitate de formare i întărire a culturii organiza ionale a unită iiș ț ț
de învă ământ i ca mijloc de îmbunătă ire a motiva iei,  frecven ei i performan ei colare,ț ș ț ț ț ș ț ș
precum i de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.ș

Art. 71
(1)Activitatea educativă extra colară din unită ile de învă ământ se desfă oară în afara orelorș ț ț ș
de curs.
(2)Activitatea  educativă  extra colară  din  unită ile  de  învă ământ  se  poate  desfă ura  fie  înș ț ț ș
incinta unită ii de învă ământ, fie în afara acesteia, în palate i cluburi ale copiilor, în cluburiț ț ș
sportive colare, în baze sportive i de agrement, în spa ii educa ionale, culturale, sportive,ș ș ț ț
turistice, de divertisment.

Art. 72
(1)Activită ile educative extra colare desfă urate în unită ile de învă ământ pot fi: culturale,ț ș ș ț ț
civice,  artistice,  tehnice,  aplicative,  tiin ifice,  sportive,  turistice,  de  educa ie  rutieră,ș ț ț
antreprenoriale, pentru protec ie civilă, de educa ie pentru sănătate i de voluntariat.ț ț ș
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(2)Activită ile  educative  extra colare  pot  consta  în:  proiecte  i  programe  educative,ț ș ș
concursuri, festivaluri,  expozi ii,  campanii,  schimburi culturale, excursii, serbări, expedi ii,ț ț
coli,  tabere  i  caravane  tematice,  dezbateri,  sesiuni  de  formare,  simpozioane,  vizite  deș ș

studiu, vizite, ateliere deschise etc.
(3)Activitatea  educativă  poate  fi  proiectată  atât  la  nivelul  fiecărei  grupe  elevi,  de  către
profesorul diriginte,  cât i la nivelul unită ii de învă ământ,  de către coordonatorul pentruș ț ț
proiecte i programe educative colare i extra colare.ș ș ș ș
(4)Activită ile  educative  extra colare  sunt  stabilite  în  consiliul  profesoral  al  unită ii  deț ș ț
învă ământ, împreună cu consiliile elevilor, în urma unui studiu de impact, în conformitate cuț
op iunile elevilor i ale părin ilor, tutorilor sau sus inătorilor legali, precum i cu resursele deț ș ț ț ș
care dispune unitatea de învă ământ.ț
(5)Pentru organizarea activită ilor extra colare sub forma excursiilor, taberelor, expedi iilor iț ș ț ș
a altor activită i de timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie săț
se respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educa iei na ionale.ț ț
(6)Calendarul activită ilor educative extra colare este aprobat de consiliul de administra ie alț ș ț
unită ii de învă ământ.ț ț

Art. 73
Evaluarea activită ii educative extra colare la nivelul unită ii de învă ământ se centrează pe:ț ș ț ț
(a) gradul de dezvoltare i diversificare a setului de competen e cheie;ș ț
(b) gradul de responsabilizarea i integrare socială;ș
(c) adoptarea unei culturi organiza ional demne i decente;ț ș
(d) gradul de formare a mentalită ii specifice învă ării pe tot parcursul vie ii.ț ț ț

Art. 74
(1)Evaluarea activită ii educative extra colare la nivelul unită ii de învă ământ este realizată,ț ș ț ț
anual, de către coordonatorul pentru proiecte i programe educative colare i extra colare.ș ș ș ș
(2)Raportul  anual  privind  activitatea  educativă  extra colară  derulată  la  nivelul  unită ii  deș ț
învă ământ  este  prezentat  i  dezbătut  în  consiliul  profesoral  i  aprobat  în  consiliul  deț ș ș
administra ie.ț
(3)Raportul  anual  privind  activitatea  educativă  extra colară  derulată  la  nivelul  unită ii  deș ț
învă ământ este inclus în raportul anual privind calitatea educa iei în respectiva unitate.ț ț

Art. 75
Evaluarea activită ii educative extra colare derulate la nivelul unită ii de învă ământ este parteț ș ț ț
a evaluării institu ionale a respectivei unită i de învă ământ.ț ț ț

Evaluarea beneficiarilor primari ai educației

Evaluarea rezultatelor învă ării. Încheierea situa iei școlareț ț
Art. 76

Evaluarea are drept scop orientarea i optimizarea învă ării.ș ț
Art. 77

(1)Conform legii, evaluările în sistemul de învă ământ românesc se realizează, la nivelul deț
disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.
(2)În sistemul de învă ământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competen e, oferă feed-ț ț
back real elevilor i stă la baza planurilor individuale de învă are.ș ț

Art. 78
(1)Evaluarea rezultatelor la învă ătură se realizează în mod ritmic, conform legii.ț
(2)  Fiecare  semestru  cuprinde  i  perioade  de  consolidare  i  de  evaluare  a  competen elorș ș ț
dobândite de beneficiarii primari ai educa iei. în aceste perioade se urmăre te:ț ș
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învă are;ț
b) fixarea i sistematizarea cuno tin elor;ș ș ț
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c) stimularea  elevilor  cu  ritm  lent  de  învă are  sau  cu  alte  dificultă i  în  dobândireaț ț
cuno tin elor, deprinderilor i în formarea i dezvoltarea atitudinilor;ș ț ș ș

d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performan ă înaltă.ț
(2)La sfâr itul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emo ionale, cognitive, aș ț
limbajului i a comunicării precum i a dezvoltării capacită ilor i atitudinilor fa ă de învă areș ș ț ș ț ț
ale copilului, realizată pe parcursul întregului an colar, se finalizează prin completarea unuiș
raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al
ministrului educa iei na ionale.ț ț

Art. 79
Instrumentele  de  evaluare  se  stabilesc  în  func ie  de  vârsta  i  de  particularită ileț ș ț
psihopedagogice  ale  beneficiarilor  primari  ai  educa iei  i  de  specificul  fiecărei  discipline.ț ș
Acestea pot fi:
a) chestionări orale;
b) lucrări scrise;
c) experimente i activită i practice;ș ț
d) referate i proiecte;ș
e) interviuri;
f) portofolii;
g) probe practice;
h) alte  instrumente  stabilite  de  catedrele/comisiile  metodice  i  aprobate  de  director  sauș

elaborate de către Ministerul Educa iei Na ionale/inspectoratele colare.ț ț ș
Art. 80

Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip i lucrările semestriale scrise (teze) seș
elaborează pe baza cerin elor didactico-metodologice stabilite de programele colare, parte aț ș
Curriculumului na ional.ț

Art. 81
Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin note de la 10 la 1.

Art. 82 (1) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma:
„Nota/data”.

(2)Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog i în carnetul deș
elev de către cadrul didactic care le acordă.
(3)Numărul de note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv
nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), după caz, trebuie să fie cel pu in egal cu numărulț
săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învă ământ. Fac excep ie disciplinele cu o orăț ț
de curs pe săptămână, la care numărul minim de note este de două.
(4)Elevii afla i în situa ie de corigen ă vor avea cu cel pu in un o notă în plus fa ă de numărulț ț ț ț ț
de note prevăzute la alin.(4), ultima notă fiind acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni
ale semestrului, cu condi ia ca acesta să fie prezent la ore.ț
(5)Disciplinele,  la  care se sus in lucrări  scrise  semestriale  (teze),  precum i  perioadele  deț ș
desfă urare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educa iei na ionale.ș ț ț
(6)Notele  la  lucrările  scrise  semestriale  (teze)  se  analizează  cu  elevii  într-o  oră  special
destinată acestui scop i se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează înș
coală până la sfâr itul anului colar.ș ș ș

Art. 83
(1)La sfâr itul fiecărui semestru i la încheierea anului colar, cadrele didactice au obliga ia săș ș ș ț
încheie situa ia colară a elevilor, în condi iile prezentului regulament.ț ș ț
(2)La sfâr itul fiecărui semestru, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordareaș
mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecven a i comportarea elevului, respectarea deț ș
către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învă ământ.ț
(3)La  sfâr itul  fiecărui  semestru  învă ătorul/institutorul/profesorul  pentru  învă ământulș ț ț
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primar/profesorul  diriginte  consultă  consiliul  clasei  pentru  elaborarea  aprecierii  asupra
situa iei colare a fiecărui elev.ț ș

Art. 84
(1)La  fiecare  disciplină  de  studiu  media  semestrială  este  calculată  din  numărul  de  note
prevăzut de prezentul Regulament.
(2)La disciplinele  de studiu la care nu se sus ine lucrarea scrisă semestrială  (teza),  mediaț
semestrială se ob ine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat numărț
întreg. La o diferen ă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.ț
(3)Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excep iaț
notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără
rotunjire.
(4)La  disciplinele  de  studiu  la  care  se  sus ine  lucrarea  scrisă  semestrială  (teza)  mediaț
semestrială se calculează astfel: „media semestriala = (3M+T)/4”, unde „M” reprezintă media
la evaluarea periodică, iar „T” reprezintă nota ob inută la lucrarea scrisă semestrială (teză).ț
Nota astfel ob inută se rotunje te la cel mai apropiat număr întreg. La o diferen ă de 50 deț ș ț
sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(5)Media  anuală  la  fiecare  disciplină  este  dată  de  media  aritmetică  a  celor  două  medii
semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost
scutit medical, pe un semestru, la disciplina educa ie fizică i sport, media de pe semestrul înț ș
care elevul nu a fost scutit devine media anuală.
(6)Nota lucrării scrise semestriale (teză) i mediile semestriale i anuale se consemnează înș ș
catalog cu cerneală ro ie.ș
(7)Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale
de la toate disciplinele i de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat peș
module, se calculează în conformitate cu reglementările legale în vigoare, media generală a
unui modul fiind similară cu media generală a unei discipline.

Art. 85
 Mediile semestriale i anuale pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrulș
didactic care a predat disciplina/modulul.  Mediile la purtate se consemnează în catalog de
profesorii dirigin i ai claselor.ț

Art. 86
(1)Elevii scuti i de efort fizic au obliga ia de a fi prezen i la orele de educa ie fizică i sport.ț ț ț ț ș
Acestor elevi nu li se acordă note i nu li se încheie media la această disciplină în semestrulș
sau în anul în care sunt scuti i medical.ț
(2)Pentru elevii scuti i medical, profesorul de educa ie fizică i sport va consemna în catalog,ț ț ș
la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul .. ” sau „scutit medical în anul colar .. ”,ș
specificând totodată  documentul  medical,  numărul  i  data  eliberării  acestuia.  Documentulș
medical  va  fi  ata at  la  dosarul  personal  al  elevului,  aflat  la  secretariatul  unită ii  deș ț
învă ământ.ț
(3)Elevii scuti i medical, semestrial sau anual, nu sunt obliga i să vină în echipament sportivț ț
la orele de educa ie fizică i sport, dar trebuie să aibă încăl ăminte adecvată pentru sălile deț ș ț
sport. Absen ele la aceste ore se consemnează în catalog.ț
(4)Pentru integrarea în colectiv a elevilor scuti i medical, în timpul orei de educa ie fizică iț ț ș
sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare,
supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, inerea scorului etc. în func ie de resurseleț ț
unită ilor de învă ământ, elevii scuti i medical pot beneficia, în timpul orelor se sport, de unț ț ț
program special de gimnastică medicală, potrivit afec iunilor diagnosticate.ț

Art. 87
colarizarea  elevilor  sportivi  nominaliza i  de  federa iile  na ionale  sportive  pentru  centreleȘ ț ț ț

na ionale olimpice/de excelen ă se realizează în unită i de învă ământ, situate în apropiereaț ț ț ț
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acestor structuri sportive i respectă dinamica selec iei loturilor. Situa ia colară, înregistratăș ț ț ș
în perioadele în care elevii se pregătesc în aceste centre, se transmite unită ilor de învă ământț ț
de care ace tia apar in, în cazul în care colarizarea se realizează în unită i de învă ământ careș ț ș ț ț
nu pot asigura pregătirea elevilor la unele discipline de învă ământ, situa ia colară a acestorț ț ș
elevi  se  poate  încheia,  la  disciplinele  respective,  la  unită ile  de învă ământ  de care  eleviiț ț
apar in, după întoarcerea acestora, conform prezentului regulament.ț

Art. 88
(1)Elevii  pot  să  nu  frecventeze  orele  de  religie.  Situa ia  colară  anuală  se  încheie  fărăț ș
disciplina religie.
(2)În  mod  similar  se  procedează  i  pentru  elevul  căruia,  din  motive  obiective,  nu  i  s-auș
asigurat condi iile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.ț
(3)Elevilor  afla i  în  situa iile  prevăzute  la  alin.  (1)  i  (2)  li  se  vor  asigura  activită iț ț ș ț
educa ionale alternative în cadrul unită ii de învă ământ, stabilite prin hotărârea Consiliuluiț ț ț
de administra ie.ț

Art. 89
Sunt declara i promova i elevii care, la sfâr itul anului colar, ob in la fiecare disciplină deț ț ș ș ț
studiu/ modul cel pu in media anuală 5,00, iar la purtare, media anuală 6,00.ț

Art. 90
Sunt declara i amâna i,  semestrial  sau anual,  elevii  cărora nu li se poate definitiva situa iaț ț ț
colară la una sau la mai multe discipline de studi din următoarele motive:ș

a) au absentat, motivat i nemotivat, la cel pu in 50% din numărul de ore de curs prevăzutș ț
într-un semestru la disciplinele/modulele respective.

b) au fost scuti i de frecven ă de către directorul unită ii de învă ământ în urma unor solicităriț ț ț ț
oficiale,  pentru  perioada  participării  la  festivaluri  i  concursuri  profesionale,  cultural-ș
artistice i sportive, interne i interna ionale, cantonamente i pregătire specializată;ș ș ț ș

c) au  beneficiat  de  bursă  de  studiu  în  străinătate,  recunoscută  de  Ministerul  Educa ieiț
Na ionale;ț

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ări;ț
e) nu au un număr suficient de note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au

mediile semestriale ori anuale la disciplinele respective, consemnate în catalog de către
cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus.

Art. 91
(1)Elevii  declara i  amâna i  pe  semestrul  I  î i  vor  încheia  situa ia  colară  în  primele  4ț ț ș ț ș
săptămâni de la revenirea la coală.ș
(2)Încheierea  situa iei  colare  a  elevilor  prevăzu i  la  alin.  (1)  se  face  pe  baza  notelorț ș ț
consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.
(3)Încheierea  situa iei  colare  a  elevilor  amâna i  pe  semestrul  al  doilea,  a  celor  declara iț ș ț ț
amâna i pe semestrul I i care nu i-au încheiat situa ia colară conform prevederilor alin. (l)ț ș ș ț ș
i (2) sau amâna i anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unită ii de învă ământ,ș ț ț ț

înaintea  sesiunii  de  corigen e.  Elevii  amâna i,  care  nu  promovează  la  una  sau  douăț ț
discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situa iei colare a elevilorț ș
amâna i, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigen e.ț ț

Art. 92
(1)Sunt declara i corigen i elevii care ob in  medii anuale sub 5,00 la cel mult două disciplineț ț ț
de studiu, precum i elevii amâna i care nu promovează examenul de încheiere a situa ieiș ț ț
colare, la cel mult două discipline de studiu.ș

(2)Pentru elevii corigen i, se organizează anual o singură sesiune de examene de corigen ă,ț ț
într-o perioadă stabilită de Ministerul Educa iei Na ionale.ț ț

Art. 93
(1)Sunt declara i repeten i:ț ț
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a) elevii care au ob inut medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învă ământț ț
care se finalizează la sfâr itul anului colar. elevii care au ob inut la purtare media anualăș ș ț
mai mică de 6,00;

b) elevii  corigen i  care  nu  se  prezintă  la  sesiunea  de  examen  de  corigen ă  sau  care  nuț ț
promovează  examenul  la  toate  disciplinele/modulele  la  care  se  află  în  situa ie  deț
corigen ă;ț

c) elevii amâna i care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situa iei colare la cel pu in oț ț ș ț
disciplină/ modul;

d) elevii exmatricula i, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele colareț ș
„Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceea i unitate de învă ământ sauș ț
în  altă  unitate  de  învă ământ”,  respectiv  „fără  drept  de  înscriere  în  nicio  unitate  deț
învă ământ pentru o perioadă de 3 ani”.’ț

Art. 94
(1)Elevii declara i repeten i se pot înscrie în anul colar următor în clasa pe care o repetă, laț ț ș
aceea i  unitate  de  învă ământ,  inclusiv  cu  depă irea  numărului  maxim  de  elevi  la  clasăș ț ș
prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învă ământ.ț
(2)Pentru elevii din învă ământul secundar superior declara i repeten i la sfâr itul primului anț ț ț ș
de studii, reînscrierea se poate face i peste cifra de colarizare aprobată.ș ș
(3)În ciclul superior al liceului i în învă ământul postliceal cu frecven ă, elevii se pot afla înș ț ț
situa ia de repeten ie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată.ț ț
(4)Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului, care repetă a doua oară
un an colar sau care se află în stare de repeten ie pentru a treia oară, se poate realiza înș ț
învă ământul cu frecven ă redusă. în situa ia în care elevii din învă ământul secundar superiorț ț ț ț
nu au împlinit 18 ani rămân în învă ământul cu frecven ă zi/seral.ț ț

Art. 95
(1)După încheierea sesiunii de corigen ă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină deț
învă ământ au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către director, în cazuriț
justificate, o singură dată.
(2)Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unită ii de învă ământ, în termen de 24ț ț
de ore de la afi area rezultatelor examenului de corigen ă.ș ț
(3)Reexaminarea se desfă oară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu maiș
târziu de data începerii cursurilor noului an colar.ș
(4)Comisia de reexaminare se nume te de către director i este formată din alte cadre didacticeș ș
decât cele care au făcut examinarea.

Art. 96
(1)Pentru elevii declara i corigen i sau amâna i pentru an colar, examinarea se face din toatăț ț ț ș
materia studiată în anul colar, conform programei colare.ș ș
(2)Pentru elevii amâna i pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situa iei, se faceț ț
numai din materia acelui semestru.
(3)Pentru elevii care sus in examene de diferen ă, examinarea se face din materia studiată înț ț
anul colar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în func ie de situa ie.ș ț ț
(4)Disciplinel la care se dau examene de diferen ă sunt cele prevăzute în trunchiul comun i înț ș
curriculumul diferen iat al specializării  ale clasei la care se face transferul i care nu au fostț ș
studiate de candidat. Se sus ine examen separat pentru fiecare an de studiu.ț
(5)În situa ia transferării elevului după semestrul I, secretarul colii înscrie în catalogul claseiț ș
la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care
elevul  le  studiază la  specializarea  la  care s-a transferat.  Notele  ob inute la  examenele  deț
diferen e sus inute la disciplinele/modulele  prevăzute în trunchiul  comun i  în curriculumț ț ș
diferen iat ale specializării/calificării profesionale a clasei la care se transferă i care nu auț ș
fost  studiate  de  candidat  anterior  transferului  reprezintă  mediile  pe  semestrul  I  la
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disciplinele/modulele respective.
(6)Nu se sus in examene de diferen ă pentru disciplinele din curriculumul la decizia colii.ț ț ș
(7)În  cazul  elevilor  transfera i,  ace tia  preiau  disciplinele  op ionale  ale  clasei  în  care  seț ș ț
transferă.  În  situa ia  transferului  elevului  la  începutul  semestrului  al  II-lea  sau  în  cursulț
acestuia,  mediile  semestriale  ob inute  la  disciplinele  op ionale  ale  clasei,  la  sfâr itulț ț ș
semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru disciplina respectivă.
(8)În cazul transferului pe parcursul anului colar, părintele, tutorele sau sus inătorul legal alș ț
elevului î i asumă în scris responsabilitatea însu irii de către elev a con inutului programeiș ș ț
colare  parcurse  până  în  momentul  transferului,  la  disciplinele  op ionale,  la  unitatea  deș ț

învă ământ primitoare.ț
(9)În situa ia men ionată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute i disciplinele op ionaleț ț ș ț
pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învă ământ de la care se transferă, la care are situa iaț ț
colară încheiată pe primul semestru, cât i pe cele ale clasei din unitatea de învă ământ laș ș ț

care se transferă. în acest caz, media semestrială la fiecare din aceste discipline op ionaleț
devine medie anuală.
(10)În  cazul  transferului  elevilor  corigen i  la  cel  mult  două  discipline,  cu  schimbareaț
profilului/specializării,  i  care  nu  vor  mai  studia  la  unitatea  de  învă ământ  primitoareș ț
disciplinele  respective, se vor sus ine doar examenele de diferen ă. Prevederea se aplică i înț ț ș
cazul elevilor declara i amâna i.ț ț

Art. 97
(1)Obliga ia de a frecventa învă ământul obligatoriu la forma cu frecven ă încetează la vârstaț ț ț
de 18 ani. Persoanele care nu i-au finalizat învă ământul obligatoriu până la această vârstă iș ț ș
care au depă it cu mai mult de 3 ani vârsta clasei î i pot continua studiile, la cerere, la formaș ș
de învă ământ cu frecven ă redusă.ț ț
(2)Persoanele care au depă it cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscri i iș ș ș
care nu au absolvit învă ământul primar până la vârsta de 14 ani, precum i persoanele careț ș
au depă it cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscri i i care nu i-auș ș ș ș
finalizat  învă ământul  secundar  inferior,  gimnazial,  pot  continua  studiile,  la  solicitareaț
acestora,  i  în  programul  „A doua  ansă”,  conform metodologiei  aprobate  prin  ordin  alș ș
ministrului educa iei na ionale.ț ț

Art. 98
(1)Elevii  care  au  urmat  cursurile  într-o  unitate  de  învă ământ  din  altă  ară  pot  dobândiț ț
calitatea de elev în România numai după echivalarea, de către Ministerul Educa iei Na ionale,ț ț
a studiilor urmate în străinătate i, după caz, după sus inerea examenelor de diferen ă stabiliteș ț ț
în cadrul procedurii de echivalare.
(2)Elevii  men iona i la alin. (l) vor fi înscri i ca audien i până la finalizarea procedurii  deț ț ș ț
echivalare, indiferent de momentul în care părin ii, tutorii sau sus inătorii legali ai acestoraț ț
solicită colarizarea.ș
(3)Activitatea  elevilor  audien i  va  fi  înregistrată  în  cataloage  provizorii,  toate  men iunileț ț
privind evaluările  i  frecven a urmând a fi  trecute în cataloagele claselor  după încheiereaș ț
recunoa terii i a echivalării studiilor parcurse în străinătate i după promovarea eventualelorș ș ș
examene de diferen ă.ț
(4)Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face de către o comisie
formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea,
stabilită la nivelul unită ii de învă ământ, din care face parte directorul/directorul adjunct iț ț ș
un psiholog/consilier colar.ș
(5)Evaluarea  situa iei  elevului  i  decizia  men ionată  la  alin.(4)  vor  ine cont  de:  vârsta  iț ș ț ț ș
nivelul dezvoltării psiho-comportamentale a elevului, de recomandarea părin ilor, de nivelulț
ob inut în urma unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evolu ie colară.ț ț ș
(6)În cazul în care părin ii, tutorii sau sus inătorii legali nu sunt de acord cu recomandareaț ț
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comisiei, privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa
pentru care optează părin ii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.ț
(7)Dosarul de echivalare va fi depus de către părin ii, tutorii sau sus inătorii legali ai elevuluiț ț
la  unitatea  de  învă ământ  la  care  este  înscris  elevul  ca  audient.  Unitatea  de  învă ământț ț
transmite dosarul către inspectoratul colar, în termen de cel mult 5 de zile de la înscriereaș
elevului ca audient. Dosarul este retransmis, în maximum 5 de zile, de către inspectoratul
colar, către compartimentul de specialitate din Ministerul Educa iei Na ionale.ș ț ț

(8)În cazul în care părin ii, tutorii sau sus inătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30ț ț
de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase
absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin.(4).
(9)În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil al Ministerului Educa ieiț
Na ionale  privind  recunoa terea  i  echivalarea  studiilor,  elevul  audient  este  înscris  înț ș ș
catalogul  clasei  i  i  se  transferă  din  catalogul  provizoriu  toate  men iunile  cu  privire  laș ț
activitatea desfă urată - note, absen e etc.ș ț
(10)În situa ia în care studiile făcute în străinătate nu au fost echivalate sau au fost echivalateț
par ial, iar între ultima clasă echivalată i clasa în care este înscris elevul ca audient existăț ș
una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la
alin. (4) solicită inspectoratului colar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinareaș
elevului în vederea încheierii  situa iei  colare pentru anii neechivala i  sau care nu au fostț ș ț
parcur i ori promova i.ș ț
(11)În contextul prevăzut la alin.(10) inspectoratul  colar constituie o comisie de evaluareș
formată din cadre didactice i cel  pu in un inspector colar de specialitate care evalueazăș ț ș
elevul, în termen de cel mult  20 de zile, pe baza programelor colare în vigoare, la toateș
disciplinele/modulele din planul cadru de învă ământ, pentru clasele neechivalate sau care nuț
au  fost  parcurse  ori  promovate.  Comisia  va  func iona  în  unitatea  de  învă ământ  în  careț ț
urmează să fie înscris elevul.  După promovarea tuturor examenelor,  elevul  este înscris în
clasa  următoare  ultimei  clase  promovate,  fie  prin  recunoa tere  i  echivalare,  fie  prinș ș
promovarea examenelor prevăzute la alin. (10). Modul de desfă urare i rezultatele evaluăriiș ș
vor fi trecute într-un proces verbal care se păstrează în unitatea de învă ământ în care elevulț
urmează să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică i în cazul persoanelor careș
revin în ară fără documente de studiu.ț
(12)Elevul  este  examinat  în  vederea  completării  foii  matricole  cu  notele  aferente  fiecărei
discipline, din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de
studiu. Dacă elevul nu promovează examenele prevăzute la alin. (10) la trei sau mai multe
discipline/module,  acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu
promovează examenul de diferen ă, la cel mult două discipline, acesta este examinat pentruț
clasele  inferioare,  apoi  sunt  afi ate  rezultatele  evaluării.  Dacă  părintelui,  tutorele  sauș
sus inătorul legal, respectiv elevul major, solicită reexaminarea în termen de 24 de ore de laț
afi area  rezultatelor  primei  examinări,  se  aprobă  reexaminarea.  în  cazul  în  care  nuș
promovează nici în urma reexaminării,  elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru
care a promovat examenele la toate disciplinele.
(13)Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea în învă ământul românesc seț
face conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educa iei na ionale.ț ț
(14)Copiilor lucrătorilor imigran i li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul laț
învă ământul obligatoriu din România.ț
(15)Elevilor  străini  care  doresc  să  urmeze  studiile  în  învă ământul  românesc  li  se  aplicăț
prevederile elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale, privind colarizarea elevilor străiniț ț ș
în învă ământul preuniversitar din România.ț

Art. 99
(1)Elevilor dintr-o unitate de învă ământ de stat, particulară sau confesională din România,ț
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care urmează să continue studiile în alte ări pentru o perioadă determinată de timp, li seț
rezervă  locul  în  unitatea  de  învă ământ  de unde pleacă,  la  solicitarea  scrisă  a  părintelui,ț
tutorelui sau sus inătorului legal.ț
(2)Încheierea  situa iei  colare  a  acestei  categorii  de elevi,  declara i  amâna i,  se  face  dupăț ș ț ț
revenirea în ară, dacă revenirea are loc până la începerea cursurilor noului an colar.ț ș
(3)În cazul în care revenirea elevilor pleca i în străinătate pe parcursul unui an colar are locț ș
după începerea cursurilor noului an colar, se aplică procedura referitoare la recunoa tere iș ș ș
echivalare i, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu li se poate echivalaș
anul colar parcurs în străinătate.ș

Art. 100
(1)Consiliile profesorale validează situa ia colară a elevilor, pe clase, în edin ă de încheiereț ș ș ț
a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului o consemnează în procesul-verbal,
men ionându-se numărul elevilor promova i, numărul i numele elevilor corigen i, repeten i,ț ț ș ț ț
amâna i, exmatricula i, precum i numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.ț ț ș
(2)Situa ia colară a elevilor corigen i, amâna i sau repeten i se comunică în scris părin ilor,ț ș ț ț ț ț
tutorilor sau reprezentan ilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către diriginte, în celț
mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an colar.ș
(3)Pentru  elevii  amâna i  sau  corigen i,  profesorul  diriginte  comunică  în  scris  părin ilor,ț ț ț
tutorelui  sau  sus inătorului  legal,  programul  de  desfă urare  a  examenelor  de  corigen ă  iț ș ț ș
perioada de încheiere a situa iei colare.ț ș
(4)Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau sus inătorului legal sau alț
elevului/absolventului,  dacă  acesta  este  major,  documentele  corespunzătoare  elevului,  cu
excep ia situa iei prevăzute de Legea 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilorț ț ț ș
copilului, republicată.

Examenele organizate la nivelul unită ilor de învă ământț ț
Art. 101

(1)Examenele organizate de unită ile de învă ământ sunt:ț ț
a) examen de corigen ă pentru elevii  declara i corigen i la încheierea cursurilor anuale iț ț ț ș

pentru elevii  declara i corigen i după sus inerea examenelor  din sesiunea pentru eleviiț ț ț
amâna i,  precum  i  pentru  cei  men iona i  la  Art.201,  alin.(2),  lit.  a),  pentru  care  seț ș ț ț
organizează o sesiune specială;

b) examen  de  încheiere  a  situa iei  colare  pentru  elevii  declara i  amâna i,  conformț ș ț ț
prevederilor Art.200, alin.3);

c) examen  de  diferen e  pentru  elevii  a  căror  înscriere  în  unitatea  de  învă ământ  esteț ț
condi ionată de promovarea unor astfel de examene;ț

d) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa I, respectiv în clasa a V-
a.

(2)Organizarea, în unită ile de învă ământ, a examenelor de admitere în învă ământul liceal,ț ț ț
precum i a examenelor i evaluărilor na ionale, se face conform metodologiilor aprobate prinș ș ț
ordin al ministrului educa iei na ionale.ț ț
(3)Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă în
următoarele situa ii:ț
a) pentru  unită ile  de  învă ământ  care  nu  colarizează  clase  de  învă ământ  primar,  iarț ț ș ț

numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a depă e te numărul locurilor oferite;ș ș
b) pentru unită ile de învă ământ cu profil artistic i cu profil sportiv, în vederea testăriiț ț ș

aptitudinilor specifice;
c) pentru unită ile de învă ământ  care urmăresc formarea unor clase cu predare în regimț ț

intensiv  a  unei  limbi  de  circula ie  interna ională,  în  vederea  verificării  nivelului  deț ț
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cunoa tere a limbii respective. Elevii care anterior admiterii în clasa a V-a, la clasele cuș
predare în regim intensiv a unei limbi de circula ie interna ională, au sus inut examene deț ț ț
competen ă lingvistică într-o limbă de circula ie interna ională i au ob inut o diplomăț ț ț ș ț
nivel  Al  sau  nivel  superior,  pot  fi  admi i  fără  a  mai  sus ine  proba  de  aptitudini  iș ț ș
cuno tin e la limba modernă,  fiindu-le  acordată,  prin echivalare,  nota 10 la respectivaș ț
probă.

(4)Orice  altă  formă  de  concurs/examinare  a  elevilor  în  vederea  înscrierii  în  clasa  a  V-a,
precum i organizarea claselor pe orice criterii de ierarhizare a elevilor este interzisă.ș
(5)Elevii care, anterior înscrierii la admiterea în liceu, în clasa a IX-a, la clasele cu predare în
regim intensiv sau bilingv a unei limbi de circula ie interna ională, au sus inut examene deț ț ț
competen ă lingvistică într-o limbă de circula ie interna ională i au ob inut o diplomă nivelț ț ț ș ț
A2 sau superior, pot fi admi i fără a mai sus ine proba de verificare a cuno tin elor la limbaș ț ș ț
modernă respectivă, fiindu-le acordată, prin echivalare, nota 10 la respectiva probă.

Art. 102
Desfă urarea examenelor de diferen ă are loc, de regulă, în perioada vacan elor colare.ș ț ț ș

Art. 103
La examenele de diferen ă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învă ământ laț ț
alta nu se acordă reexaminare.

Art. 104
(1)Pentru desfă urarea examenelor există 3 tipuri de probe: scrise, orale i practice, după caz.ș ș
La toate examenele se sus in, de regulă, două din cele trei probe - proba scrisă i proba orală.ț ș
(2)Pentru  disciplinele/modulele  de  studiu  la  care,  datorită  profilului  sau/ iș
specializării/calificării profesionale, este necesară i proba practică, modalită ile de sus inereș ț ț
a acesteia, precum i cea de-a doua probă de examen sunt stabilite de directorul unită ii deș ț
învă ământ împreună cu membrii catedrei de specialitate.ț
(3)Proba practică se sus ine la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activită i.ț ț
(4)Directorul unită ii de învă ământ stabile te, prin decizie,  în baza hotărârii  consiliului deț ț ș
administra ie,  componen a  comisiilor  i  datele  de  desfă urare  a  examenelor.  Sesiunea  deț ț ș ș
corigen e are un pre edinte i câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisieț ș ș
pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.
(5)La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceea i specialitate sauș
după caz specialită i înrudite/ din aceea i arie curriculară.ț ș
(6)Pentru examinarea elevilor corigen i, unul dintre cadrele didactice este cel care a predatț
elevului  disciplina/modulul  de învă ământ  în timpul  anului  colar.  în mod excep ional,  înț ș ț
situa ia în care între elev i profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării,ț ș
în comisia de examinare este numit un alt cadru didactic de aceea i specialitate sau după cazș
de specialită i înrudite din aceea i arie curriculară.ț ș

Art. 105
(1)Proba scrisă a examenelor are o durată de 90 de minute pentru învă ământul secundar, dinț
momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii,  de către elev, a foii cu subiecte.
Proba scrisă con ine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă,ț
la alegere.
(2)Proba orală a examenelor se desfă oară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor deș
examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care
sus in  examenul  la  disciplina/modulul  respectivă/respectiv.  Fiecare  bilet  con ine  douăț ț
subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată.
(3)Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă sus inută deț
aceasta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi
i frac ionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la notaș ț

întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigen ă, frac iunile de 50ț ț
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de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului.
(4)Media ob inută de elev la examenul de corigen ă este media aritmetică, calculată cu douăț ț
zecimale,  fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei 2 examinatori.  între notele finale
acordate de cei 2 examinatori nu se acceptă o diferen ă mai mare de un punct. în caz contrar,ț
medierea o face pre edintele comisiei de examen.ș

Art. 106
(1)Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă ob ine celț
pu in media 5,00.ț
(2)Sunt  declara i  promova i  anual  elevii  care  ob in,  la  fiecare  disciplină  la  care  sus inț ț ț ț
examenul de corigen ă, cel pu in media 5,00.ț ț
(3)Media ob inută la examenul de corigen ă, la cel de încheiere a situa iei colare pentru eleviiț ț ț ș
amâna i pentru un an i la examenul de diferen ă care echivalează o disciplină studiată timpț ș ț
de un an colar, constituie media anuală a disciplinei respective i intră în calculul medieiș ș
generale anuale.
(4)La examenul de încheiere a situa iei colare pentru elevii amâna i pe semestrul al doileaț ș ț
sau la examenul de diferen ă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru,ț
media ob inută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.ț

Art. 107
(1)Elevii  corigen i sau amâna i,  care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice,ț ț
dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examina i laț
o  dată  ulterioară,  stabilită  de  consiliul  de  administra ie,  dar  nu  mai  târziu  de  începereaț
cursurilor noului an colar.ș
(2)În situa ii excep ionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte,ț ț
inspectoratul colar poate aproba sus inerea examenului i după începerea cursurilor nouluiș ț ș
an colar.ș

Art. 108
(1)Rezultatele  ob inute  la  examenele  de  încheiere  a  situa iei  colare,  la  examenele  pentruț ț ș
elevii amâna i i la examenele de corigen ă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemneazăț ș ț
în catalogul de examen de către cadre didactice examinatoare i se trec în catalogul clasei deș
către  secretarul  ef/secretarul  unită ii  de învă ământ,  în  termen de maximum 5 zile  de laș ț ț
afi area  rezultatelor,  dar  nu  mai  târziu  de  data  începerii  cursurilor  noului  an  colar,  cuș ș
excep ia  situa iilor  prevăzute  la  Art.  216  alin.  (2),  când  rezultatele  se  consemnează  înț ț
catalogul clasei în termen de 5 zile de la afi are.ș
(2)Rezultatele ob inute de elevi la examenele de diferen ă se consemnează în catalogul deț ț
examen, de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol i în catalogul claseiș
de către secretarul ef/secretarul unită ii de învă ământ.ș ț ț
(3)În  catalogul  de  examen  se  consemnează  notele  acordate  la  fiecare  probă,  nota  finală
acordată  de  fiecare  cadru  didactic  examinator,  precum  i  media  ob inută  de  elev  laș ț
examen.Catalogul  de  examen  se  semnează  de  către  examinatori  i  de  către  pre edinteleș ș
comisiei, imediat după terminarea examenului.
(4)Pre edintele  comisiei  de  examen  predă  secretarului  unită ii  de  învă ământ  toateș ț ț
documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise i însemnărileș
elevilor  la  proba  orală/practică.  Aceste  documente  se  predau  imediat  după  finalizarea
examenelor,  dar  nu  mai  târziu  de  data  începerii  cursurilor  noului  an  colar,  cu  excep iaș ț
situa iilor prevăzute la Art. 216 alin. (2).ț
(5)Lucrările scrise i foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează înș
arhiva unită ii de învă ământ timp de un an.ț ț
(6)Rezultatul la examenele de corigen ă i la examenele de încheiere a situa iei pentru eleviiț ș ț
amâna i, precum i situa ia colară anuală a elevilor se afi ează, la loc vizibil, a doua zi dupăț ș ț ș ș
încheierea  sesiunii  de  examen  i  se  consemnează  în  procesul-verbal  al  primei  edin e  aș ș ț
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consiliului profesoral.
Art. 109

După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situa iei de corigen ă sau de reexaminare,ț ț
profesorul diriginte consemnează în catalog situa ia colară a elevilor  care au participat  laț ș
aceste examene.

Transferul beneficiarilor primari ai educației
Art. 110

Beneficiarii primari ai educa iei au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitateț
de  învă ământ  la  alta,  de  la  o  filieră  la  alta,  de  la  un  profil  la  altul,  de  la  oț
specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învă ământ la alta, în conformitateț
cu prevederile prezentului Regulament i ale Regulamentului de organizare i func ionare alș ș ț
unită ii de învă ământ la care se face transferul.ț ț

Art. 111
Transferul beneficiarilor primari ai educa iei se face cu aprobarea consiliului de administra ieț ț
al unită ii de învă ământ la care se solicită transferul i cu avizul consiliului de administra ie alț ț ș ț
unită ii de învă ământ de la care se transferă.ț ț

Art. 112
(1)În învă ământul liceal beneficiarii primari ai educa iei se pot transfera de la o grupă/clasă laț ț
alta,  în  aceea i  unitate  de învă ământ  sau de la o unitate  de învă ământ  la  alta,  în limitaș ț ț
efectivelor maxime de elevi la grupă /clasă.
(2)În situa ii excep ionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime deț ț
elevi la grupă/clasă, inspectoratul colar poate aproba depă irea efectivului maxim, în scopulș ș
efectuării transferului.

Art. 113
(1)Aprobarea  transferurilor  la  care  se  schimbă  filiera,  domeniul  de  pregătire,
specializarea/calificarea  profesională  este  condi ionată  de  promovarea  examenelor  deț
diferen ă.ț
(2)Disciplinele/modulele la care se sus in examene de diferen ă se stabilesc prin comparareaț ț
celor două planuri cadru. Modalită ile de sus inere a acestor diferen e se stabilesc de cătreț ț ț
consiliul de administra ie al unită ii de învă ământ i de către membrii catedrei.ț ț ț ș

Art. 114
Elevii din învă ământul liceal se pot transfera, păstrând forma de învă ământ, cu respectareaț ț
următoarelor condi ii:ț
a) în cadrul învă ământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primulț

semestru,  dacă media lor de admitere este cel pu in egală cu media ultimului admis laț
specializarea la care se solicită transferul; în situa ii medicale deosebite, elevii din clasa aț
IX-a a învă ământului liceal pot fi transfera i i în cursul primului semestru sau înainte deț ț ș
începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale jude ene/a municipiului Bucure ti,ț ș
cu respectarea condi iei de medie, men ionate anterior;ț ț

b) în cadrul învă ământului liceal, elevii din clasele a X-a - a XII-a/a XIII-a se pot transfera,ț
de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel pu in egală cu media ultimului promovatț
din clasa la care se solicită transferul; excep iile de la această prevedere se aprobă de cătreț
consiliul de administra ie;ț

c) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învă ământului profesional cu durata de 3 ani se potț
transfera doar în clasa a IX-a a învă ământului liceal, cu respectarea mediei de admitere laț
profilul i specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a i a XI-a dinș ș
învă ământul  profesional  cu  durata  de  3  ani  se  pot  transfera  în  clasa  a  X-a  dinț
învă ământul liceal, cu respectarea condi iei de medie a clasei la care solicită transferul iț ț ș
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după promovarea examenelor de diferen ă.ț
Art. 115

Elevii din învă ământul liceal, din învă ământul profesional i din învă ământul postliceal seț ț ș ț
pot transfera de la o formă de învă ământ la alta astfel:ț
a) elevii de la învă ământul cu frecven ă redusă, se pot transfera la forma de învă ământ cuț ț ț

frecven ă, după sus inerea i promovarea examenelor de diferen ă, dacă au media anualăț ț ș ț
cel pu in 7,00, la fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de eleviț
la clasă i potrivit criteriilor prevăzute în Regulamentul de organizare i func ionare alș ș ț
unită ii de învă ământ; transferul se face, de regulă în aceea i clasă, cu excep ia elevilorț ț ș ț
din clasa terminală de la învă ământul cu frecven ă redusă, pentru care durata studiilorț ț
este  mai  mare  cu un an,  care  se  pot  transfera în  clasa terminală  din  învă ământul  cuț
frecven ă;ț

b) elevii de la învă ământul cu frecven ă se pot transfera la forma de învă ământ cu frecven ăț ț ț ț
redusă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă;

c) elevii din clasele terminale ale învă ământului liceal se pot transfera de la învă ământul cuț ț
frecven ă  la  învă ământul  cu  frecven ă  redusă,  în  anul  terminal,  după  absolvireaț ț ț
semestrului I i după sus inerea, dacă este cazul, a examenelor de diferen ă.ș ț ț

Art. 116
(1)Transferurile în care se păstrează forma de învă ământ se efectuează, de regulă, în perioadaț
intersemestrială sau a vacan ei de vară. ț
(2)Transferurile  în  care  se  schimbă  forma  de  învă ământ  se  efectuează  în  următoareleț
perioade:
a) de la învă ământul cu frecven ă la cel cu frecven ă redusă, în perioada intersemestrialăț ț ț

sau a vacan ei de vară;ț
b) de la învă ământul cu frecven ă redusă la cel cu frecven ă, numai în perioada vacan ei deț ț ț ț

vară.
(3)Transferul  elevilor  în  timpul  semestrelor  se  poate  efectua,  în  mod  excep ional,  cuț
respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situa ii:ț
a) la schimbarea domiciliului părin ilor într-o altă localitateț
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate

de direc ia de sănătate publică;ț
c) de la clasele de învă ământ liceal la clasele de învă ământ profesional;ț ț
d) la/de la învă ământul de artă, sportiv i militar;ț ș
e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de

predare bilingv la celelalte clase;
f) în alte situa ii excep ionale, cu aprobarea consiliului de administra ie al inspectoratuluiț ț ț

colar.ș
Art. 117

Gemenii, triple ii etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cerereaț
părintelui, tutorelui sau sus inătorului legal sau la cererea elevilor dacă ace tia sunt majori, cuț ș
aprobarea directorului unită ii de învă ământ.ț ț

Art. 118
(1)Pentru copiii/tinerii cu cerin e educa ionale speciale, în func ie de evolu ia acestora, se potț ț ț ț
face propuneri de reorientare dinspre învă ământul special/special integrat spre învă ământulț ț
de masă i invers.ș
(2)Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză
sau  de  către  părin ii,  tutorii  sau  sus inătorii  legali  ai  copilului  i  de  către  consilierulț ț ș
psihopedagog colar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de expertiză din cadrulș
Centrul Jude ean de Resurse i Asisten ă Educa ională,  cu acordul părin ilor,  tutorilor sauț ș ț ț ț
sus inătorilor legali.ț
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Art. 119
După  aprobarea  transferului,  unitatea  de  învă ământ  primitoare  este  obligată  să  soliciteț
situa ia colară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învă ământ de la care seț ș ț
transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învă ământ primitoare, situa ia colară aț ț ș
celui transferat,  în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.  Până la primirea
situa iei  colare  de  către  unitatea  de  învă ământ  la  care  s-a  transferat,  elevul  transferatț ș ț
participă la cursuri în calitate de audient.
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