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MINISTERUL EDUCATIEI 

  

  
ORDIN Nr. 3.108 

pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare si 
 functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat  
prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr 5.447/2020 

    
  
   Avand in vedere: 

   – prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice 

centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative; 

   – prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

   – prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea 

si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

   – prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetarii si al 

ministrului sanatatii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea masurilor de 

organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant 

in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu 

virusul SARS-CoV-2, cu modificarile ulterioare; 

   – in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 

24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si 

Cercetarii, cu modificarile ulterioare, 
  
  
   ministrul educatiei emite prezentul ordin. 

 

 

   Art. I. - Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor 

de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si 

cercetarii nr. 5.447/2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020, cu modificarile ulterioare, se 

completeaza dupa cum urmeaza: 

   1. La articolul 107, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, 

alineatul (41), cu urmatorul cuprins: 

   "(41) In anul scolar 2020-2021, prin derogare de la prevederile alin. 

(4), numarul de calificative/note acordate semestrial fiecarui elev, la 

fiecare disciplina de studiu, va fi de minimum doua, indiferent de numarul 

de ore alocat disciplinei prin planurile-cadru." 

   2. La articolul 107, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, 

alineatul (61), cu urmatorul cuprins: 

   "(61) In anul scolar 2020-2021, prin derogare de la prevederile alin. 

(6), elevii aflati in situatie de corigenta vor avea cel putin trei 

calificative/note, ultimul/a calificativ/nota fiind acordat/a in ultimele 

doua saptamani ale semestrului." 
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   3. La articolul 118, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, 

alineatul (11), cu urmatorul cuprins: 

   "(11) In anul scolar 2020-2021, prin derogare de la prevederile alin. 

(1), elevii declarati amanati pe semestrul I isi incheie situatia scolara 

in primele opt saptamani de la revenirea la scoala." 

   Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I. 

 

 

 
Ministrul educatiei, 

Sorin-Mihai Cimpeanu 
  

   Bucuresti, 12 ianuarie 2021. 

   Nr. 3.108. 

   
 


