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Capitolul 3  EVALUAREA COPIILOR/ELEVILOR 

 
Secţiunea 1      EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII. ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI 
ŞCOLARE  
 
Art. 136 

„(1) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ 
din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul 
României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de 
elev în România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene, 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister a studiilor urmate în 
străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de 
echivalare. 
(2) Elevii menționați la alin. (1) vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurii de 
echivalare, indiferent de momentul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora solicită 
școlarizarea.  
(3) Activitatea elevilor audienți va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate mențiunile 
privind evaluările și frecvența urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea 
recunoașterii și a echivalării studiilor parcurse în străinătate și după promovarea eventualelor 
examene de diferență. 

 (4) Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient 
se face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de 
administraţie luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din cadre 
didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul 
unităţii de învăţământ, din care fac parte şi directorul/directorul adjunct şi un psiholog/ consilier 
şcolar. 
(5) Evaluarea situației elevului și decizia menționată la alin. (4) vor ține cont de: vârsta și nivelul 
dezvoltării psiho-comportamentale a elevului, de recomandarea părinților, de nivelul obținut în 
urma unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluție școlară.  
(6) În cazul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei, 
privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care 
optează părinții, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.  
 (7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului 
la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul ca audient.Unitatea de învăţământ 
transmite dosarul către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului 
ca audient. Dosarul este transmis, în maximum 5 zile de la înregistrare, de către inspectoratul şcolar, 
către compartimentul de specialitate din minister, numai în cazul echivalării claselor a Xl-a şi a XII-
a, pentru recunoaşterea şi echivalarea celorlalte clase aplicându-se normele legale în vigoare. 
Ministerul Educaţiei Naţionale emite documentul de echivalare în termen de 30 de zile de la 
primirea dosarului. 
(8) În cazul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 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 din partea inspectoratelor 
școlare județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, respectiv al ministerului educației 



privind recunoașterea și echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei și i se 
transferă din catalogul provizoriu toate mențiunile cu privire la activitatea desfășurată - note, 
absențe etc.  
(10) În situația în care studiile făcute în străinătate sau la organizații furnizoare de educație care 
organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme 
educaționale din alte țări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parțial, de către inspectoratele 
școlare județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, respectiv ministerul educației, iar 
între ultima clasă echivalată și clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe 
clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită 
inspectoratului școlar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea 
încheierii situației școlare pentru anii neechivalați sau care nu au fost parcurși ori promovați.  

 (11) în contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare formată 
din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar/profesor metodist, care evaluează elevul, în 
termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate disciplinele/modulele 
din planul-cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori 
promovate. După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei 
clase promovate, fie prin recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la 
alin. (10). Modul de desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se 
păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul urmează să frecventeze cursurile. Această 
procedură se aplică şi în cazul persoanelor, indiferent de cetăţenie sau statut, care solicită 
continuarea studiilor şi înscrierea în sistemul românesc, fără a prezenta documente care să ateste 
studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi 
desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări, 
care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în 
învăţământul Preuniversitar.” 
(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 diferență, 
la cel mult două discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afișate 
rezultatele evaluării. Dacă părintelui, tutorele sau susținătorul legal, respectiv elevul major, solicită 
reexaminarea în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor primei examinări, se aprobă 
reexaminarea. În cazul în care nu 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 şi participarea la cursul de iniţiere 
în limba română se face conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale. Pentru persoanele care solicită sau beneficiază de o forma de protecţie internaţională, 
înscrierea în învăţământul românesc, la oricare din formele de învăţământ se poate face, în cazul 
elevilor majori, la solicitarea acestor persoane sau, în cazul elevilor minori, la solicitarea părinţilor, 
tutorilor sau susţinătorilor legali. înscrierea în învăţământul românesc se poate face, în condiţiile 
participării la cursul de iniţiere în limba română şi, după caz, fie după primirea avizului privind 
recunoaşterea şi echivalarea studiilor de către instituţiile abilitate, fie, după parcurgerea procedurilor 
prevăzute la alin. (10), (11) şi (12). Persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie 
internaţională pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv în cadrul programului „A doua şansă", 
conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, simultan cu 
participarea la cursul de iniţiere în limba română." 
(14) Copiilor lucrătorilor migranți li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la 
învățământul obligatoriu din România.  
(15) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învățământul românesc li se aplică prevederile 
elaborate de ministerul educației, privind școlarizarea elevilor străini în învățământul preuniversitar 
din România.  
 



Art. 137 (1) Elevilor dintr-o unitate de învățământ de stat, particular sau confesional din România, 
care urmează să continue studiile în alte țări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă 
locul în unitatea de învățământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau 
susținătorului legal.  
(2) În cazul în care o persoană, indiferent de cetățenie sau statut, solicită înscrierea în sistemul de 
învățământ românesc după începerea cursurilor noului an școlar, se aplică procedura referitoare la 
recunoaștere și echivalare și, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu li se poate 
echivala anul școlar parcurs în străinătate.  
 


