
PROCEDURA DE EVALUARE A ELEVILOR 
conform ROFUIP/2005, Capitolul VI, art. 54-59 

 

CAPITOLUL VI 

 

EVALUAREA 

Secţiunea 1 

Evaluarea rezultatelor elevilor 

 
Art.54. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul 

semestrelor sau în vacanţele şcolare, conform prevederilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  

Art.55. Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor 
dobândite de elevi. În aceste perioade se urmăreşte:  

a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare;  

b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;  
c) stimularea elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea 

cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor;  

d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performanţă.  

Art.56. Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psiho-
pedagogice ale elevilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:  

a) lucrări scrise;  

b) activităţi practice;  
c) referate şi proiecte;  

d) interviuri;  

e) portofolii;  
f) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau 

elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ori de inspectoratul şcolar.  

Art.57. (1) În învăţământul preuniversitar, evaluările se concretizează, de regulă, prin note de 

la 10 la 1.  
(2) În clasele din învăţământul primar, aprecierea rezultatelor elevilor se face prin calificative 

sau prin alte forme de apreciere, respectând reglementările Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  

(3) Notele/calificativele acordate se comunică, în mod obligatoriu, elevilor, se trec în catalog 
şi în carnetul de elev, de către profesorul/învăţătorul care le acordă şi se comentează cu părinţii.  

(4) Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la 

teză, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de 

învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de 
note/calificative este de două.  

(5) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă/ un calificativ în plus faţă 

de numărul de note/calificative prevăzut la alin. (4) al prezentului articol, ultima notă/ultimul 
calificativ fiind acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.  

(6) Disciplinele la care se susţin teze se stabilesc de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În 

învăţământul postliceal, la unele specializări, tezele pot fi înlocuite cu elaborarea unor microproiecte.  
(7) Tezele se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului.  

(8) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într-o 

oră şcolară special destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea încheierii 

semestrului.  
(9) Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii 

elevilor, în prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă şi care a acordat nota.  

 
 

 

 
 



Secţiunea a 2-a 

Încheierea situaţiei şcolare 

 

Art.58. (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, învăţătorii şi profesorii au 

obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor care nu intră sub incidenţa art. 64 din prezentul 

regulament.  
(2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/dirigintele consultă consiliul clasei pentru 

elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.  

Art.59. (1) La fiecare disciplină de studiu, media semestrială se consideră legal constituită 
dacă este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament.  

(2) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu 

excepţia notei de la teză, medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.  
(3) La disciplinele de studiu, la care nu se susţine teză, media semestrială se obţine prin 

rotunjirea mediei de la evaluarea periodică la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de 

sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.  

(4) La disciplinele de studiu, la care se susţine teză, media semestrială se calculează astfel: 
,,media semestrială=(3M+T)/4”, unde ,,M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar ,,T” reprezintă 

nota obţinută la teză. Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg; la o diferenţă 

de 50 de 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. Aceasta nu se rotunjeşte. La disciplina de învăţământ 

educaţie fizică şi sport, media anuală/calificativul se poate încheia şi cu media/calificativul de pe un 
singur semestru, dacă elevul a fost scutit medical pe celălalt semestru.  

(6) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate 

autonomă de instruire. Media unui modul se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute pe 

parcursul desfăşurării modulului, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. Încheierea mediei 
unui modul care se finalizează pe parcursul anului se face, în mod obligatoriu, în momentul finalizării 

acestuia, nefiind condiţionată de sfârşitul semestrului. Aceasta este considerată media anuală a 

modulului. Media unui modul este similară cu media anuală a unei discipline, neîncheindu-se medie 
semestrială.  

(7) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la 

toate disciplinele.  

(8) La clasele I-a IV-a se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu.  
(9) Pentru clasele menţionate la alin. (8), calificativul semestrial la fiecare disciplină se stabileşte 

astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, 

în perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare 
sumativă, cadrul didactic optează pentru unul dintre cele două calificative.  

(10) Pentru clasele menţionate la alin. (8), calificativul anual la fiecare disciplină este dat de unul 

dintre calificativele semestriale stabilite de către cadrul didactic în baza următoarelor criterii:  
a) progresul sau regresul performanţei elevului;  

b) raportul efort-performanţă realizată;  

c) creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;  

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de către 
cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui. 


