Extras din Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
Art. 107. (1) Pentru nivelurile antepreșcolar și preșcolar, rezultatele evaluării se comunică și se discută cu
părinții sau reprezentanții legali.
(2) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor și se trec în catalog și
în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.
(3) În învățământul primar cu predare în limbile minorităților naționale, calificativele se pot
comunica și în limba de predare de către cadrul didactic.
(4) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu,
exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puțin egal cu numărul
săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de
curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două.
(5) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie
corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învățământ, precum și cu structura
modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului
la un modul este de două.
(6) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/o notă în plus față de
numărul de calificative/note prevăzut la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă,
de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.
(7) Disciplinele la care se susțin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele pentru
desfășurare a acestora se stabilesc de către direcția de specialitate din Ministerul Educației și
Cercetării.
(8) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată
acestui scop și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea de
învățământ până la sfârșitul anului școlar.
Art. 108. (1) La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice au obligația să
încheie situația școlară a elevilor.
(2) La sfârșitul fiecărui semestru, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul
primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care
sunt evaluate frecvența și comportamentul elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor
adoptate de unitatea de învățământ.
(3) La sfârșitul fiecărui semestru, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul
primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situației
școlare a fiecărui elev.
Art. 109. -

(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 susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media
semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg.
La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția
notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără
rotunjire.
(4) La disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media
semestrială se calculează astfel: "media semestrială = (3M + T)/4", unde "M" reprezintă media la
evaluarea periodică, iar "T" reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota
astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență 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, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit
medical, pe un semestru, la disciplina educație fizică și sport, calificativul/media de pe semestrul
în care elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuală.
(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale se consemnează în
catalog cu cerneală roșie.
(7) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate
autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obținute pe parcursul
desfășurării modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui modul care
se termină pe parcursul anului se face în momentul finalizării acestuia, nefiind condiționată de
sfârșitul semestrului. Aceasta este considerată și media anuală a modulului.
(8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de
la toate disciplinele/modulele și de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat
pe module, se calculează similar mediei generale a unei discipline.

