


REGULAMENT 
privind evaluarea, notarea rezultatelor şcolare şi promovarea elevilor în 

IP Centrul de Excelenţă în Transporturi 
 

 
Capitolul I. Dispoziţii generale 

 
 
1. Regulamentul  privind evaluarea, notarea rezultatelor şcolare şi promovarea elevilor în 

IP Centrul de Excelenţă în Transporturi, numit  în  continuare Regulament, a fost elaboratcu respectarea 
prevederilor următoarelor documente de referinţă: 

 Codul educaţiei nr.152 din 17.07.2014(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, 
nr.319-324, art.634) 

 Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi 
postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile (OME, nr.234 din 25 
martie 2016) 

  Ghidul de implementare a Sistemului de Credite de Studii în învăţământul mediu de 
specialitate din Republica Moldova (OME nr.811 din 14 iulie 2014) 

  Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional 
tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (OME, nr. 550 din 10 iunie 2015)  

 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de excelenţă (OME nr.1158 
din 04.12.2015) 

 Planul-cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar 
nonterţiar (OME nr.1205 din 16 decembrie 2015). 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a IP Centrului de Excelenţă în Transporturi; 
 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învăţământul 

profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (OME nr. 1086 din 29 deembrie 2016); 
 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional 

tehnic secundar, OME nr.840 din 21 august 2015; 
 Regulamentul privind stagiile de practică în producţie în învăţământul profesional tehnic 

(OME, nr.233 din 25 martie 2016). 
 Regulamentul privind evaluarea şi notarea rezultatelor, promovarea şi avsolvirea în 

învăţământul primar şi secundar (OME 638 din 30 iunie 2016); 
 
2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni şi termeni: 
- Evaluarea iniţială 
- Evaluarea formativă 
- Evaluarea sumativă 
- Evaluarea finală 
3. În IP Centrul de Excelenţă în Transporturi studiile se organizează pe două niveluri: 
a) nivelul 3 ISCED - studii profesionale tehnice secundare (2 ani); 

b) nivelul 4 ISCED - studii profesionale tehnice postsecundare (4 ani – pentru programe 
integrate şi 2 ani – în baza studiilor liceale, medii de cultură generală şi profesional tehnice secundare)  

4. Prezentul Regulament se aplică în cadrul IPCET pentru evaluarea competenţelor elevilor 
de la programele deformare profesională de nivelul III şi IV. 

 

5. Evaluarea competenţelor elevilor se realizează prin evaluările iniţială, formativă, 
sumativă, finală. 



6. Evaluarea iniţială este realizată la începutul unui nou ciclu de învăţare  în scopul de 
determinării  nivelului de pregătire a elev. Evaluarea iniţială are funcţia de diagnosticare şi 
prognosticare. 

7. Evaluarea formativă este realizată pe întreg parcurs didactic şi vizează stabilirea valorii 
relaţiei predare-învăţare şi a decalajului dintre progresul învăţării şi cerinţele curricum-ului, având 
funcţie informativă cu efect ameliorativ maxim. 

8. Evaluarea sumativă este realizată sub două forme: la finele unui capitol, modul, unităţi de 
învăţareşi se realizează prin diverse forme, având funcţia de constatare a nivelului atins. 

9. Evaluarea finală se efectuează în scopul determinării cunoştinţelor, abilităţilor şi   
competenţelor în vederea obţinerii   certificării în domeniul şi nivelul dat. 

10. Evaluarea rezultatelor şcolare se realizează în mod ritmic pe parcursul semestrelor. 
Notele de la „5” la „10” şi calificativul „admis” sunt considerate note de promovare. 

11. Fiecare semestru va include activităţi de evaluare sumativă a competenţelor dobândite de 
elevi, stabilite în Proiectările de lungă durată la disciplinele şi unităţile de cursaprobate pentru 
semestrul respectiv. 

12. La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului de învăţământ cadrele didactice  au 
obligaţia de a încheia situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului regulament. 

13. Pe parcursul anului de învăţământ în Centrul de Excelenţă în Transporturi se vor 
desfăşura două atestări interne de diagnosticare a situaţiei şcolare, la toate disciplinele de studiu/unitățile 
de curs: 

a) prima atestare- în perioada 01 noiembrie – 06 noiembrie; 

b) a doua atestare – în perioada 01 martie – 06 martie. 

14. Rezultatele atestărilor interne de diagnosticare vor fi discutate în cadrul şedinţelor 
catedrelor şi Consiliului de administraţie. 

Capitolul II. Evaluarea şi notarea elevilor. Calcularea mediilor 
semestriale∕anuale∕generale la programele de formare profesională de nivelul IV 

 
a) Tipuri şi metode de evaluare 

 

15. Activitatea de învăţare, inclusiv activitatea individuală, precum şi finalităţile de studiu şi 
competenţele dobândite de către elevi sunt verificate pe parcursul semestrelor prin evaluări curente 
precum şi în timpul sesiunilor de examinare, prin evaluări finale, în conformitate cu planurile de 
învăţământ. 

16. Formele de evaluare aplicate în procesul educaţional în CET la nivelul grupelor de elevi 
sunt: evaluarea orală, evaluarea scrisă, probe practice şi de laborator, observarea sistematică desfăşurată 
prin diverse metode cum ar fi investigaţia, proiectul, portofoliul,etc. 

17. Evaluarea iniţială se realizează în grupele academice ale anului I de studii, la disciplinele 
din componenta liceală, în luna octombrie a anului de studii. 

18. Numărul de evaluări sumative obligatorii pe perioada unui semestru, este determinat ]n 
curriculă (după numărul de capitole, module etc). 



19. Evaluarea finală este realizată prin examen (oral/scris/asistat de calculator) sau prin 
susţinerea unui proiect de diplomă.La unitatea de curs  Bazele antreprenoriatului  evaluarea finală se 
realizează  prin susţinerea  business planului, iar la  unitatea de curs Firma de exerciţiu – prin 
prezentarea portofoliuluiBussines-plan – bazele antreprenoriatului, portofoliu – firma de exercitiu. 

20. Evaluările asistate de calculator se vor organiza cu condiţia că numărul calculatoarelor 
utilizate la examen este echivalent cu numărul elevilor evaluaţi. 

21. Cadrul didactic este în drept să selecteze formele de evaluare aplicate în procesul 
educaţional în dependenţă de specificul curricum-ului şi de particularităţile psihopedagogice ale elevilor. 

22. Numărul de note/calificative curente pe perioada unui semestru acordate fiecărui elev 
trebuie sa fie, cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs de contact direct, dar nu mai mic de 
trei. 

23. Orarul sesiunii se stabileşte pe formaţiuni de studii şi se aduce la cunoştinţa elevilor cu 
cel puţin o lună înainte de începerea sesiunii de examinare. 

 

b)  Evidenţa rezultatelor şcolare 

 

24. Evidenţa rezultatelor şcolare în CET se înregistrează în registre, dosare personale ale 
elevilor, acte de studii, completate şi păstrate conform instrucţiunilor aprobate de Ministerul Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării. 

25. Profesorul este obligat să înregistreze sistematic, în registru, notele elevilor, conform 
scării de note/calificativele în vigoare. 

26. Rezultatele la evaluarea iniţială nu se trec în catalog, ci servesc ca repere pentru 
măsurarea progresului elevilor. 

27. Rezultatele obţinute la evaluarea curentă/formativă şi evaluarea sumativă se notează şi se 
înscriu în catalogul grupei academice, fiind argument pentru calcul la încheierea mediilor semestriale, 
conform prevederilor prezentului Regulament. 

28. Notele/calificativele de la evaluările scrise, practice, de laborator, lucrul individual se 
înscriu în registru la data efectuării acestora, în termen de 3-4 zile lucrătoare. 

29. Mediile şcolare semestriale/anuale se înscriu în registru în coloana imediat următoare 
după înregistrarea ultimei lecţii din semestru, fără a lăsa rubrici necompletate. 

30. Media şcolară se calculează pentru elevi, indiferent de rezultat, şi se înscrie în catalogul 
grupei, cu excepţia elevilor amânaţi, cărora nu li se poate definitiva media semestrială din motive 
stipulate în prezentul Regulament. 

31. La disciplinele ciclului liceal  media semestrială  la disciplinele la care se susţin teze  se 
va înscrie în registru doar în cazul în care media notelor curente şi nota de la teza semestrială sunt mai 
mari sau egale cu „5” (cicnci).  

32. La disciplinele din componenta liceală, media semestrială, la disciplinele la care se susţin 
teze semestriale, se va înscrie în registru doar în cazul în care media notelor curente şi nota de la teză 
este mai mare sau egală cu „5”(cinci). În caz contrar, după două încercări de lichidare a corigenţilor, în 
condiţiile stabilite de prezentul Regulament, în rubrica respectivă se va înscrie „n/a”, ceea ce înseamnă 
„neatestat”. 



33. Pentru evidenţa lichidării corigenţilor coloana din registruce indică „Media 
semestrială/Media anuală” este precedată de coloana „Reexaminare semestru/anual”. 

34. La disciplinele din componenta liceală şi de specialitate, notele de la tezele s şi 
examenele semestrialeconsemnează în registru a data susţinerii. 

35. Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor. 

36. Nu se admite eliberarea elevilor de la teze şi examene. 

37. Elevul, care la finele semestrului,  acumulează absenţe la 30 la sută din numărul total de 
ore a cursului teoretic la disciplină de studiu şi care nu a prelucrat aceste ore, sau nu a acumulat cel puţin 
3 note, se consideră neatestat. În cazul prelucrării orelor absentate, notele se vor introduce în registru la 
compartimentul  „Lucrul individual ghidat de profesor” la disciplina respectivă. La disciplinele ciclului 
liceal, notele la temele prelucrate se vor introduce în registru, la disciplina respectivă, la datele când 
elevul a fost la lecţie, dar nu a fost notat cu o notă. 

38. Cazul când elevul a frecventat lecţiile dar nu a acumulat minimumul necesar de note, este 
temei de analiză a activităţii didactice a profesorului.  

39. Rezultatele evaluărilor curente şi finale se examinează la şedinţele catedrelor, Consiliului 

de administrație. În baza analizei efectuate, catedra elaborează planuri de acţiuni pentru perfecţionarea 

şi îmbunătăţirea calităţii formelor şi metodelor de predare-învățare-evaluare.  

40. Reexaminările de la tezele semestriale, examene sau lichidarea diferențelor din planurile 

de învățământ vor fi realizate în formă scrisă şi se vor păstra la catedra de profil, fiind monitorizate de 

șeful secției. 



41. Rezultatele de la teze și examene se prezintă șefului de catedră pentru fiecare grupă 

aparte, cu indicarea mediei în ordinea descrescătoare a notelor, în termen de 5 zile de la data 

desfășurării. 

42. În fişa personală a elevului se includ notele anuale la toate disciplinele de studii, conform 
planului de învăţământ. 

43. În sinteza situaţiei academice a grupei, pentru anul de studii,se includ notele şi absențele 

(total/motivate/nemotivate).  
44. Cadrele didactice, în raportul statistic anual vor indica mediile calculate la unităţile de 

curs predate, iar la disciplinele liceale – media anuală. 
 
c) Evaluarea, notarea elevilor şi calcularea mediilor semestriale/anuale/generale 
la disciplinele din componenta liceală 

 

45. La disciplinele din componenta liceală, media semestrială este media aritmetică a notelor 
curente, obţinute pe parcursul semestrului calculată până la sutimi, fără rotunjire. 

46. Numărul de note pe perioada unui semestru acordate elevului, la fiecare disciplină din 
componenta liceală, exclusiv nota de la teza semestrială, trebuie să fie, cel puţin egal cu numărul 
săptămânal de ore, dar nu mai mic decât trei. 

47. Disciplinele din componenta liceală, la care se susţin teze semestriale, se stabilesc prin 
ordinul Ministerului Educaţiei.  

48. Instrumentele de evaluare aplicate în cadrul tezelor semestriale (matricea de specificaţie, 
subiectele curriculare propuse spre evaluare, baremele de corectare, schema de convertire a punctajului 
în note) se elaborează de către profesor, sunt discutate şi aprobate  la şedinţa catedrei.  

49. Responsabilul de elaborarea tezei semestriale/profesorul stabileşte competenţele specifice 
ce urmează a fi evaluate, elaborează subiectele şi instrumentele de evaluare care urmează să fie aplicate . 

50. La teza semestrială sunt admişi elevii care au realizat toate cerinţele curriculare (lecţii 
teoretice, lecţii practice, lucrările de laborator, lucrul individual,etc.) prevăzute de planul de învăţământ 
şi curricula, iar media notelor curente la disciplina respectivă este mai mare sau egală cu „5”(cinci). 

51. Tezele semestriale se realizează timp de două ore academice şi se desfăşoară conform 
orarului aprobat de directorul CET. Nu se permite organizarea a două teze semestriale sau a altor probe 
de evaluare în aceiaşi zi. 

52. Elevii, care au obţinut la diciplina de studiu la care se organizează tesa semestrială, media 
notelor curente  mai ică de „5” (cinci) sunt admişi la teză după lichidarea restanţei. 



53. Elevii, care nu au susţinut teza semestrială pe motiv de boală, absenţă, sau au media 
semestrială la disciplina indicată mai mică decât „5”(cinci), pot susţine teza semestrială (cel mult două 
încercări), conform orarului stabilit de administraţia CET. 

54. Rezultatele de la tezele semestriale, în mod obligatoriu, se analizează cu elevii, în termen 
de 3-4 zile lucrătoare de la data susţinerii tezei, cu înscrierea  notelor, obţinute de către elevi,în registrul 
grupei. 

55. Notele de la tezele semestriale se înscriu în borderoul pentru teze. 
56. Tezele semestriale se păstrează la catedră până la sfârşitul anului de învăţământ şi pot fi 

consultate de către elevi/ părinţii acestora, în prezenţa profesorului care predă disciplina respectivă 
şi/sau care a acordat nota. 

57. Media semestrială la fiecare disciplină de studiu se calculează până la sutimi, fără 
rotunjire. Media se calculează după cum urmează: 

a) la disciplinele de studiu la care nu se susţin teze, media semestrială este media aritmetică 
a notelor curente, fără rotunjire, obţinute la evaluările orale şi scrise, lucrări practice şi de laborator; 

b) la disciplinele de studiu la care se susţin teze semestriale, media semestrială se calculează 
din media notelor curente, fără rotunjire, şi nota de la teză, împărţind suma la doi, în cazul când ambele 
note nu sunt mai mici decât „5”(cinci); 

c) în cazul în care nota de la teza semestrială este mai mică decât nota „5” (cinci), atunci 
nota medie semestrială se va calcula după susţinerea repetată a restanţei, conform orarului stabilit de 
administraţia CET. 

58. Media anuală la fiecare disciplină de studiu se calculează până la sutimi, fără rotunjire, în 
baza mediilor semestriale. 

59. Elevilor, care nu susţin cel puţin o teză semestrială sau obţin o notă semestrială mai mică 
decât „5”, nu li se încheie situaţia şcolară anuală, fiind declaraţi restanţieri sau amânaţi. Situaţia şcolară, 
în acest caz, va fi calculată după lichidarea restanţei/amânării.  

60. Administraţia instituţiei va stabili termenelede lichidare ale restanţelor/amânărilor. 

61. Media aritmetică a mediilor anualela disciplinele din componenta liceală, calculată până 
la sutimi, fără rotunjire, constituie media generală şi se calculează la sfârşitul anului III. 

 

d)Evaluarea, notarea elevilor şi calcularea mediilor 

semestriale/anuale/generalela disciplina Educaţia fizică 

 

62. La disciplina Educaţie fizică nota anuală a elevilor, care au fost eliberaţi de efortul fizic 
din motiv medical pe durata unui semestru, se consideră cea din semestrul următor sau precedent. 

63. Pentru elevii care din motiv medical sunt eliberaţi de efort fizic, profesorul va înscrie în 
catalogul grupei, la rubrica respectivă „eliberat”/”scutit”, iar documentul medical va fi anexat la dosarul 
personal al elevului. 

64. Elevii, care din motiv medical sunt eliberaţi semestrial sau anual de efort fizic, în timpul 
orelor de educaţie fizică se vor afla în sala sau pe terenul desport, vor fi echipaţi cu uniformă şi 



încălţăminte de sport şi vor fi antrenaţi în anumite tipuri de activităţi, care nu solicită efort fizic. Tipul de 
activităţi se stabileşte de către profesor, individual sau în activitate de grup. Tipul activităţilor respective 
va fi aprobat la şedinţa catedrei. 

65. Elevii care din motiv medical sunt eliberaţi parţial de efort fizic dar nu frecventează 
grupa medicală specială se prezintă la lecţii în echipament sportiv şi se implică în cadrul lecţiei în 
activităţi motrice, conform recomandărilor medicilor, cu o dozare individuală a efortului fizic.  

66. Pentru integrarea în colectiv a acestor elevi, în timpul orelor de educaţie fizică profesorul 
le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere,etc. 

67. Elevii care din motiv medical sunt eliberaţi de efort fizic parţial şi frecventează grupa 
medicală specială sunt apreciaţi cu calificativul „admis” sau „respins”, în baza evaluării competenţelor 
specifice ale disciplinei, competenţelor atitudinale privind modul sănătos de viaţă, cunoştinţelor despre 
fiziologia corpului uman, realizării unor comunicări/studii de cercetare, prezentate la finele  
semestrului/anului sub formă de portofoliu la disciplină. 

e) Evaluarea, notarea elevilor şi calcularea mediilor semestriale/anuale/generale 

la disciplinele de specialitate/la unitățile de curs, studiile cărora sunt 

organizate în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile 
 
68) Implementarea SCST în sistemul de învăţământ profesional tehnic postsecundar prevede 

acumularea, recunoașterea și transferul rezultatelor evaluate ale învățării persoanelor care doresc să 

obțină calificare prin aplicarea unor tehnici în evaluarea cunoştinţelor, abilităţilor şi capacităţilor de 

integrare în câmpul muncii. Creditele se alocă integral unei unități de curs, activități din planul de 

învățământ, dacă persoana îndeplinește volumul de muncă pretins sub toate formele prevăzute și 

realizează condiția de promovare – minimum nota ”5”.  

69) Evaluarea finalităţilor de studii se realizează atât prin evaluarea curentă (nota curentă, 
test, portofoliu, raport, referat etc.) pe tot parcursul studiilor în cadrul orelor teoretice, orelor 
practice,seminarelor, lucrărilor de laborator, ore de studiu individual, câtşi prin evaluarea finală 



(examen, care se susţine în sesiunile stabilite). Formele concrete de evaluare curentă sunt stabilite de 
catedrele didactice, evaluările sumative sestabilesc în proiectarea de lungă durată, iar evaluările finale 
sunt indicate în planurile de învăţământ. 

70)  Lucrările de laborator/practice se  evaluează cu calificativele „admis”, „respins”. La 
disciplinele Desen tehnic şi Desen tehnic asistat la calculator lucrările practice  se evaluează cu note. 

71) Numărul de note curente pe perioada unui semestru acordate fiecărui elev trebuie să fie, 
cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs de contact direct, dar nu mai mic de 3(trei). 

72) Toate unităţile de curs prevăzute în planul de învăţământ pentru un semestru se vor 
evalua prin examen scris, oral sau asistat de calculator (la decizia Consiliului metodic şi propunerea 
catedrei de profil). 

73) La examen sunt admişi elevii care au realizat integral cerinţele pentru unitatea de curs 
respectivă, media semestrială curentă nu este mai mică de „5”. Condiţie obligatorie pentru admiterea la 
examen este susţinerea în volum total a lucrărilor de laborator şi a lucrărilor practice. 

74) Obţinerea unei note insuficiente la un examen sau absenţa de la un examen nu este temei 
pentru a interzice elevului să susţină următoarele examene, cu excepţia cazurilor când nu au fost 
promovate cursuri/module stabilite prin Planul de învăţământ drept precondiţii pentru unităţile de curs 
evaluate.  

75) Profesorul examinator are obligaţia de a comunica elevilor rezultatele de la examenul 
scris, în termene de maximum 3-4 lucrătoare de la data susţinerii examenului. 

76) Elevul poate susţine proba de examen doar la o singură unitate de curs în zi, iar intervalul 
dintre examenele din cadrul sesiunii trebuie să fie de 2-5 zile. 

77) Elevul poate contesta nota acordată de profesor în decurs de 24 ore din momentul 
anunţării rezultatelor. La susţinerea repetată a examenului, elevul poate solicita constituirea unei comisii 
de examinare din trei persoane, în componenţa căreia este inclus şi profesorul, care a predat cursul 
respectiv. 

78) Un examen repetat poate fi susţinut cel mult de 3 ori. Neprezentarea fără motiv la 
examen se consideră prima încercare. În cazul în care elevul nu obţine note de promovare şi credite după 
cea de-a treia prezentare este exmatriculat. 

79) Notele de la examen se înscriu în registrul grupei şi în borderoul pentru examen și se 

prezintă șefului de secție în termen de 1 zi pentru examenul oral și 2-3 zile pentru examenul scris. 

80) Nu sunt admişi la examen elevii apreciaţi cu note sub „5” sau calificativul „respins” la 
mai mult de 4 discipline/unităţi de curs. Elevii respectivi se exmatriculează. 

81) Elevii încadraţi în activităţi sportive de performanţă, concursuri/olimpiade internaţionale, 
programe de mobilitate, concediu de maternitate, pot beneficia de sesiune specială de examinare. 

82) Creditele acordate şi notele de la examen se înscriu în borderoul pentru examen şi 
carnetul de note al elevului. În carnetele de note se înscriu numai notele de promovare (nota minimă de 

promovare este 5 (cinci)). Notele se înscriu atât cu cifre arabe (număr cu două zecimale) cât și cu litere. 

83) Elevii, care obţin integral credite la toate unităţile de curs obligatorii, opţionale şi la 
libera alegere, prevăzute în contractul de studii anual, sunt transferaţi în anul următor de studii.  



84) Elevii, care nu obţin creditele necesare promovării în anul de studii următor (conform 
contractului de studii), sunt declaraţi repetenţi şi pot fi reînmatriculaţi în acelaşi an, cu condiţia realizării 
cerinţelor planului de învăţământ al promoţiei respective. La atingerea vârsei de 18 ani, poate fi 
exmatriculat. 

85) Evaluarea unităţii de curs/modulului se face cu note de la „10” la „1”. Notele de la „5” 
până la „10” permit obţinerea creditelor alocate unităţii de curs. Lucrările de laborator şi lucrările 
practice  se evaluează cu calificativele „admis”/”respins”. 

86) O unitate de curs are o singură notă finală. Evaluarea curentă va constitui circa 60 la sută 
din nota finală şi 40 la sută din nota de la examen. (MF=0,6MNC+0,4NE), unde MF- media finala la 
unitatea de curs, MNC – media notelor curente, NE- nota de la examen. 

87) Studiul individual al elevului ghidat de profesor este prevăzut pentru toate unitățile de 

curs de formare profesională din planurile de învățământ.  

88)  Realizarea deplină a condiţiilor prevăzute de Contractul de studii, stabilite pentru un 
semestru, conform reglementărilor în vigoare, îi permite elevului să-şi continue studiile.  

89) Evaluarea studiului individual ghidat de profesor se efectuează în perioada stabilită 
conform orarului stabilit de administraţie CET. 

90) Notele semestriale, generale şi anuale se calculează până la sutimi, fără rotunjire. 

91) Examenele orale se susțin în fața unei comisii constituite din cel puțin 2 cadre didactice: 

cadrul didactic care a predat cursul respectiv și un cadru didactic de la catedra de profil. 

92) Nota insuficientă obţinută la examen comportă necesitatea reexaminării cunoştinţelor la 
disciplină în cadrul sesiunii repetate.  

93) Notele de la examene se introduc în registrul grupei academice şi borderoul pentru 
examene. 

94) Creditele se acumulează pe parcursul anilor de studii pentru obţinerea diplomei într-un 
domeniu de formare profesională. 

90. Creditele, odată obţinute, se recunosc pe întreaga durată a studiilor. 
91. În cazul anulării Contractului de studii elevul beneficiază de toate creditele acumulate până 

la întreruperea studiilor. 
 

f)Evaluarea, notarea elevilor şi calcularea  mediilor 
semestriale/anuale/generalela  stagiile de instruire practică 

 
92. Evaluarea stagiului de practică se realizează atât în perioada de desfăşurare, cât şi 

lafinalizarea acestei activităţi. 



93. Promovarea stagiilor de practică constituie una dintre condițiile de promovare și admiterela 

probele de absolvire / calificare. 
94. Elevul, la finalizarea stagiului de practică, prezintă conducătorului de practică din 

cadrulinstituţiei de învățământ / comisiei de evaluare Agenda formării profesionale și susţine 

Raportulstagiului de practică. Modalitatea de evaluare a stagiului de practică și de susținere a Raportului 

esteprevăzută în curriculumul stagiului de practică. 

95. Creditele de studii transferabile se acordă pentru nota de promovare 5 (cinci)și mai mult. 

96. Elevii, care nu au realizat programul stagiului de practică din motive întemeiate 

șineîntemeiate, sunt încadraţi repetat la stagiul de practică, ţinându-se cont de posibilităţiledesfăşurării 

acesteia pe parcursul vacanţei sau a semestrului ulterior, după un orar stabilit de cătreinstituția de 

învățământ. 

97. Notele obţinute la stagiul de practică se iau în calculul mediei academice semestriale 
aelevului. 

98. Elevii sunt în drept să participe în activități de voluntariat la domenii de utilitate 

publicăconexe domeniului de formare profesională şi specialităţii cu acordul instituției de 



învățământprofesionaltehnic și să acumuleze până la 5 credite de studii transferabile anual. 

Voluntariatulprestat de elevi în scopul dezvoltării aptitudinilor şi formării experienţei profesionale, 
confirmatprin carnet de voluntar sau alte acte, poate fi considerat practică de iniţiere sau practică 

despecialitate, cu condiția respectării Curriculumului în învățământul profesional tehnic. 

99. Elevii, care îşi fac studiile prin învățământ cu frecvenţă redusă, încadraţi în câmpul 

munciipe specialitatea studiată, care pe tot parcursul studiilor au reuşit să îmbine studiile cu munca, 
laprezentarea confirmării din partea angajatorului, sunt eliberaţi de la stagiile de practică, atribuindu-li-

se numărul de credite alocat în planul de învățământ. Evaluarea stagiului de practică se efectueazăde 

către conducătorul de practică din cadrul unității economice. În cazul în care elevul nu activeazăîn 

domeniul specialităţii studiate, el realizează stagiul de practică în condiţiile stabilite. 
 

Capitolul III. Evaluarea, notarea elevilor la programele de formare profesională 
din învăţământul profesional tehnic secundar de nivelul III 

 

100. Evaluarea rezultatelor învățării se efectuează sistematic la lecţiile teoretice, practice, de 

laborator, seminare, expoziţii, în cadrul orelor de instruire practică, a evaluărilor semestriale şi în cadrul 
sesiunilor de examinare. 

Numărul notelor curente la o disciplină de studiu va fi egal cu numărul de ore saptămânale la 
disciplina respectiva, dar numai mic de „3” (trei) 

101. Rezultatele obţinute prin evaluări curente, pe parcursul semestrului şi în cadrul evaluărilor 
semestriale, anuale şi finale, servesc drept argument pentru atestarea semestrială şi pentru admiterea 

elevului la sesiunile de promovare şi la examenele de absolvire și calificare. 



102. Tipurile şi termenele de evaluare a rezultatelor învățării se comunică elevilor la începutul 

fiecărui an de studii. La determinarea formelor de evaluare se ţine cont de specificul disciplinei, volumul 
de materie şi durata studierii acesteia. 

103. Evaluările curente se efectuează în cadrul activităţilor de instruire prin testări orale şi 
scrise, referate, lucrări de control, precum şi în cadrul orelor practice sau de laborator. 

104. Evaluările semestriale, anuale şi finale se efectuează în cadrul sesiunilor de promovare, de 
absolvire şi de calificare. 

105. Tezele semestriale se susţin pe parcursul ultimelor două săptămâni ale semestrului, după 
un orar stabilit de instituţia de învăţământ, din contul orelor prevăzute pentru disciplina dată. 

106. Tezele semestriale se apreciază cu note sau cu calificativele „admis”, „respins”. Elevul 
apreciat la teză cu notă sub „5” sau cu calificativul „respins” este calificat ca „restanţier”. 

107. La finele fiecărui an de studii elevii susţin sesiuni de examinare în conformitate cu 
planurile de învăţământ. 

108. Orarul examenelor se aprobă de către director. Între examene se programează un interval 
de minimum 1-2 zile. 

109. Admiterea elevilor la sesiunile de promovare, la examenele de absolvire și de calificare se 

efectuează prin decizia Consiliului profesoral, în temeiul rezultatelor învățării, consemnate în registru. 

110. La disciplinele care nu sânt incluse în sesiunea de examene media semestrială se 
calculează din media notelor curente, calculată pană la sutimi, fără rotunjire. 

111. Dacă elevul nu a îndeplinit lucrările practice şi de laborator la una din discipline, acestuia 
nu i se pune nota semestrială sau nu este admis la sesiunea de examene la disciplina respectivă. 

112. La disciplinele la care sânt prevăzute examene sau teze semestriale, nota generală se 
calculează din media notelor curente şi nota de la teză/examen, dacă ambele sânt apreciate cu cel puţin 
nota „5”. 

113. Nota medie generală pe semestru se calculează din mediile notelor la disciplinele studiate 
în semestrul respectiv. 

114. Forma de susţinere a examenelor se stabilește de către instituţia de învăţământ (oral 

/scris). Subiectele pentru teze şi examene sânt elaborate de către profesorii care predau 
disciplina/modulul respectiv, sânt analizate la şedinţa catedrei de profil, se avizează de către 
responsabilul pentru învăţământul profesional tehnic secundar şi se aprobă de către directorul adjunct 
pentru instruire şi educaţie. Cadrele didactice elaborează lista materialelor didactice şi a mijloacelor 
tehnice permise pentru utilizare la examene care sunt aprobate de către directorul adjunct pentru 
instruire şi educaţie. 

115. Subiectele pentru examene includ materia de programă, studiată pe parcursul a cel mult 
două semestre. În timpul sesiunii curente examenul poate fi susţinut numai o singură dată. 



116. În borderoul de examen se trec toate notele obţinute, inclusiv cele sub „5” şi calificativele 
„admis”, „respins”. 

117. Elevul poate contesta nota primită la examenele susținute în scris în decurs de 24 de ore 

din momentul comunicării notei, prin depunerea unei cereri adresate directorului. Directorul instituţiei 
de învăţământ aprobă reexaminarea la cel mult două discipline din acelaşi an de studii, în scopul 
majorării notei în cadrul sesiunii curente. Dacă elevul nu a fost apreciat cu o notă mai mare, rămâne în 
vigoare nota primită anterior. Reexaminarea pentru mărirea notei nu se mai poate repeta. Comisia care 
va reevalua cunoştinţele elevului respectiv este constituită din cadre didactice care predau cursul 
respectiv. 

118. Promovarea elevilor se efectuează la finele anului școlar, prin ordinul emis de către 

director, în baza deciziei Consiliului profesoral. 
119. Sânt declaraţi promovaţi elevii care la finele anului de studii obţin la fiecare disciplină din 

planul de învăţământ a anului respectiv cel puţin nota „5” sau calificativul „admis”. 
120. Media generală se calculează doar pentru elevii promovaţi. Pentru elevii restanţieri sau 

amânaţi aceasta se calculează după promovarea disciplinelor la care elevul este restanţier sau amânat. 
121. Elevii apreciaţi cu note sub „5” sau calificativul „respins” la cel mult 3 discipline de studiu 

sânt declaraţi corigenți în semestrul sau anul de învăţământ respectiv. Pentru această categorie de elevi 

se organizează sesiuni repetate în primele 10 zile după vacanţa de iarnă şi în perioada 1-10 septembrie a 
fiecărui an de studii. 

122. Elevii care din motive întemeiate, justificate prin actele confirmative, nu au susţinut 
sesiunea în termenele stabilite sânt declaraţi amânaţi. Pentru aceştia se stabilesc prin ordin termenele de 
promovare a sesiunii amânate. 

123. Sesiunea de promovare înainte de termen se stabilește, la solicitare, pentru elevii care au 

realizat 85% din materia de studii, dar din motive întemeiate, justificate prin actele confirmative, nu se 
pot prezenta la sesiunea de examinare. 

124. În cazul instruirii în baza curriculumului pe module, fiecare modul finisează cu o evaluare 

a cunoștințelor teoretice și abilităților practice. În curriculum, la sfârșitul fiecărui modul, este prevăzut 



un număr de ore pentru evaluarea cunoștințelor teoretice, realizată prin probe scrise, precum și pentru 

evaluarea abilităților practice, demonstrate prin probe/sarcini practice. 

125. În cazul absențelor motivate/nemotivate la un anumit modul, elevul nu poate fi promovat 

la următorul modul. În această situație elevul frecventează următorul modul, dar se consideră restanțier. 

Instituția asigură condiții pentru lichidarea restanțelor. 

 
a) Evaluarea, notarea elevilor din învăţământul profesional tegnic secundar 

la stagiile de instruire practică 
 

126. Organizarea, monitorizarea și evaluarea stagiilor de practică constituie atribuții 

funcționale ale directorului adjunct pentru instruire practică și responsabilului pentru învăţământul 

profesional tehnic secundar, care coordonează activitatea tuturor cadrelor didactice implicate în acest 
proces. 

127. Atelierele specializate pentru desfășurarea stagiilor de practică din cadrul CET sânt 

asigurate cu documente normative, dotate cu materiale ilustrative, fişe, tabele, literatură de specialitate, 
ghiduri metodice, standuri informaţionale, instrumente, utilaj tehnic, computere, instrucţiuni privind 
standardele de stat în domeniu, expoziţii ale celor mai reuşite lucrări ale elevilor-practicanţi, planşe 
despre tehnica securităţii, Registre de instructaj privind securitatea muncii, truse medicale, instrucţiuni, 
recomandări, indicaţii metodologice privind elaborarea lucrărilor de curs etc. 



128. Instituţia de învăţământ elaborează instrucţiuni speciale privind desfășurarea stagiilor de 

practică a elevilor pentru fiecare meserie/profesie. 

129. La finalizarea stagiilor de practică, fiecare elev prezintă agenda formării profesionale și un 

scurt raport după un model şi cerinţe elaborate de către responsabilul pentru învăţământul profesional 
tehnic secundar şi aprobate de către directorul adjunct pentru instruire practică. La raport se pot anexa 
machete, scheme, proiecte, materiale intuitive, pregătite de către elevii-practicanţi. 

130. Pentru evaluarea performanțelor elevilor în urma realizării stagiilor de practică în 

producție, instituţiile de învăţământ organizează conferinţe, seminare, expoziţii de lucrări cu caracter 

creativ cu participarea activă a celor implicaţi în acest proces. 
131. Elevii care nu au realizat programul stagiului de practică nu sânt promovaţi la anul 

următor de studii și nu sânt admişi la susţinerea examenelor de calificare. 

132. În vederea efectuării stagiilor de practică directorul instituției încheie contracte de 

colaborare cu administraţiile întreprinderilor, organizaţiilor, asociaţiilor, societăţilor pe acţiuni etc. 
133. Rezultatele elevilor la stagiile de practică se apreciază cu note  de la „10” la „1” de către 

cadrele didactice care au îndrumat elevii la desfăşurarea practicii respective (profesori de specialitate, 

maiştri-instructori, maiștrii-instructori în producție, conducătorii de practică). 

 
 
 
 

Notă: Temei pentru elaborarea prezentului Regulament  scugeşte Articolul 115 al 
Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi 
postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile (OME, nr.234 din 25 
martie 2016): 



Instituţiile de 
învăţămîntprofesionaltehnicpostsecundarşipostsecundarnonterţiarvorelaboraregulamenteproprii
privindorganizareaşidesfăşurareastudiilor cu 
detaliereaarticolelorprezentuluiRegulament.Regulamenteleinstituţiilor nu vorconţineprevederi 
caresuntîncontradicţie cu actualulRegulament. 

 


