
Scala de evaluare în ÎPT 

Extras din Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi 

postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile 

Ordinul Ministerului Educației, nr. 234 din 25.03.2016 

Nota 10 se acordă pentru demonstrarea profundă şi remarcabilă a competenţelor teoretice şi practice, dezvoltate 

de unitatea de curs/modul, creativitate şi aptitudini în aplicarea competenţelor dobândite, lucrul independent 

considerabil şi cunoaştere versată a literaturii din domeniul respectiv. Elevul a însuşit 95 – 100% din materialul 

inclus în curriculum-ul unităţii de curs/modulului. 

 

Nota 9 se acordă pentru demonstrarea foarte bună a competenţelor teoretice şi practice, dezvoltate de unitatea de 

curs/modul, abilităţi foarte bune în aplicarea competenţelor dobândite cu câteva erori nesemnificative/neesenţiale. 

Elevul a însuşit 88 – 94% din materialul inclus în curriculum-ul unităţii de curs/modulului. 

 

Nota 8 se acordă pentru demonstrarea bună a competenţelor teoretice şi practice dezvoltate de unitatea de 

curs/modul, abilităţi bune în aplicarea finalităţilor de studiu cu o anumită lipsă de încredere şi imprecizie ce ţin de 

profunzimea şi detaliile cursului/modulului, dar pe care elevul poate să le corecteze prin răspunsuri la întrebări 

suplimentare. Elevul a însuşit 78 – 87% din materialul inclus în curriculum-ul unităţii de cursul/modulului. 

 

Notele 6 şi 7 se acordă pentru demonstrarea competenţelor de bază, dezvoltate de unitatea de curs/modul şi 

abilitatea de aplicare a acestora în situaţii tipice. Răspunsul elevului este lipsit de încredere şi se constată lacune 

considerabile în cunoaşterea unităţii de curs/modulului. Elevul a însuşit 48 – 62% şi respectiv 63 – 77% din 

material. 

 

Nota 5 se acordă pentru demonstrarea competenţelor minime din domeniul unităţii de curs/modulului, punerea în 

aplicare a cărora întâmpină numeroase dificultăţi. Elevul a însuşit 33 – 47% din material. 

 

Notele 3 şi 4 se acordă în momentul în care elevul nu demonstrează competenţele minime, iar pentru a promova 

unitatea de curs se cere lucru suplimentar. Elevul a însuşit 10 – 20% şi respectiv 21 – 32% din material. 

 

Notele 1 şi 2 se acordă elevului care a copiat sau a demonstrat o cunoaştere minimă a materiei de 0 – 9%. Pentru 

a promova unitatea de curs mai trebuie de lucrat încă foarte mult. 


