EXTRAS DIN PROCEDURA DE TRANSFER A ELEVILOR
1. SCOPUL PROCEDURII
Prezenta procedură stabileşte modul de desfășurare a procesului de transfer a elevilor:
- din alte școli la Colegiul Naţional "Petru Rareş",
- de la o secție la alta în interiorul Colegiului Naţional "Petru Rareş",
- de la Colegiul Naţional "Petru Rareş" la alte școli
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică în Colegiul Național ”Petru Rareș”.
3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
MG – Media generală de absolvire a clasei în anul școlar precedent
UMG – Cea mai mică medie generală în anul școlar precedent, la clasa la care se solicită
transferul
MT – Media de transfer
ROFUIP – Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 141/12.07.2016 pentru modificarea și completarea art.63 din Legea Educației
Naționale nr.1/2011;
- Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, art.
134, 140, 141, 148-160, aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/2016, completat prin OMEN nr.
3027/08.01.2018;
- Statutul claselor cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație
internațională și al claselor cu program bilingv din unitățile de învățământ preuniversitar,
aprobat prin OMEN nr.166/8.12.1998;
- Planul cadru de învățământ pentru clasele V – VIII, aprobat prin OMENCȘ nr.3590/2016;
- Planul cadru de învățământ pentru clasele I – VIII, aprobat prin OMEC nr.3638/11.04.2001;
- Planurile cadru de învățământ pentru clasele IX – XII, aprobate prin OMECI
nr.3410/16.03.2009;
- OMECȘ nr.5088/31.08.2015 și anexa 2, de modificare a OMECTS nr.5219/2010, privind
recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională
pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere
europeană pentru certificarea competențelor digitale, cu probele de evaluare a competenței
lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal,
respectiv de evaluare a competențelor digitale, în cadrul examenului de bacalaureat;
- Nota 40029/19.05.2015 a MECȘ;
- Hotărârea Consiliului de administrație al colegiului din ședința din 27.04.2018, referitoare
la modificarea și completarea procedurii de transfer a elevilor – anexă la Regulamentul de
organizare și funcționare a colegiului.
DESCRIEREA PROCEDURII
5. CONDIȚII GENERALE DE TRANSFER
Transferul elevilor la/de la/în interiorul colegiului se face cu respectarea legislației generale
prezentate la capitolul 4 al prezentei proceduri.

6. CONDIȚII SPECIFICE DE TRANSFER
6.1. TRANSFERUL ELEVILOR DE GIMNAZIU
6.1.1. Transferul elevilor la clasele de gimnaziu se face numai în situația îndeplinirii
unor condiții obligatorii, impuse de ligislația școlară în vigoare și de hotărârile Consiliului de
administrație al colegiului:
A. Transferul este posibil numai dacă numărul de elevi din clasa la care se solicită
transferul este mai mic decât numărul maxim de elevi premis de ROFUIP.
B. Media generală de absolvire a solicitantului la sfârșitul anului școlar anterior
trebuie să fie cel puțin egală cu cea mai mică medie generală din clasa la care se solicită
transferul.
C. Candidatul are media 10 la purtare în toți anii școlari anteriori transferului și în
semestrul I al anului școlar în curs, dacă transferul este solicitat în vacanța intersemestrială.
D. Candidatul nu are nicio corigență în anii școlari anteriori și la finalul semestrului I
al anului școlar în curs, dacă transferul este solicitat în vacanța intersemestrială.
E. Promovarea examenelor de diferență:
E.1. Examen de diferență la limba modernă pe care nu a studiat-o la școala de
proveniență; examenul constă într-un test scris pentru fiecare din anii de gimnaziu (și
din semestrul I al anului școlar în curs, dacă transferul este solicitat în vacanța
intersemestrială) în care nu a studiat limba respectivă;
E.2. Examen de diferență la limba modernă cu predare intensivă la secția
respectivă (în situația în care elevul a urmat cursurile unei clase fără predare intensivă
în limba respectivă). Pentru fiecare an de studiu/semestru încheiat se va susține câte
un examen care constă într-o probă scrisă și una orală, conform art. 213 din ROFUIP.
F. Promovarea unui test scris la limba română și a unui test scris la matematică, din
materia anului școlar anterior (și a semestrului I al anului școlar în curs, dacă transferul este
solicitat în vacanța intersemestrială), cu nota minimă 8 la fiecare din cele două probe.
6.1.2. Examenele și testele anterioare se susțin indiferent dacă numărul de cereri
depuse depășește sau nu numărul de locuri disponibile.
6.1.3. În cazul în care numărul de cereri depășește numărul de locuri libere, pentru
fiecare candidat se va calcula media de transfer ca medie aritmetică a trei note:
- Media generală la sfârșitul anului școlar anterior
- Nota la testul de limba română
- Nota la testul de matematică
Vor fi declarați transferați elevii care au obținut cele mai mari medii de transfer, în limita
locurilor disponibile.
6.1.4. Deoarece prevederile anterioare nu pot fi aplicate în totalitate elevilor din clasa
a V-a, nu se aprobă transferuri în vacanța intersemestrială din clasa a V-a.
6.1.5. În cazul în care transferul este aprobat, iar datele din cerere nu coincid cu cele
din actele școlare primite de la școala de proveniență, transferul este anulat.
6.1.6. Cererile de transfer se depun în perioada indicată de calendarul specific al
colegiului care va fi publicat înainte de fiecare vacanță școlară.
6.2. TRANSFERUL ELEVILOR DE LICEU
6.2.1. Transferul elevilor de liceu se realizează în următoarele etape:
A. Depunerea cererilor de transfer se face în perioada indicată de calendarul specific al
colegiului, de regulă, în primele 4 săptămâni ale vacanței de vară, respectiv în ultima
săptămână de cursuri din semestrul I.

B. După încheierea perioadei de depunere a cererilor de transfer, Consiliul de administrație
analizează și hotărăște aprobarea sau respingerea acestora, în conformitate cu legislația în
vigoare și în limita locurilor disponibile, cu precizarea condițiilor de susținere și promovare a
examenelor de diferență.
C. În cazul în care numărul de cereri este mai mare decât numărul locurilor disponibile, se
organizează testarea solicitanților la două discipline specifice secției la care solicită
transferul, cu respectarea următoarelor etape:
C.1. Se susțin examenele de diferență, conform legislației în vigoare, în perioada
indicată de calendarul MEN.
C.2. Dacă, după susținerea examenelor de diferență, numărul solicitanților continuă să
depășească numărul locurilor disponibile, se suțin teste la:
- limba română și istorie, din materia anului școlar precedent, pentru transferul la clasele cu
profil umanist;
- matematică și informatică, din materia anului școlar precedent, pentru transferul la clasele
cu profil real, specializarea matematică-informatică;
- matematică și biologie, din materia anului școlar precedent, pentru transferul la clasele cu
profil real, specializarea științele naturii.
Fiecare test se notează cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare a fiecărui test
fiind 5. În cazul în care la unul din cele două teste candidatul obține o notă mai mică decât 5,
cererea lui de transfer este respinsă. Notele obținute nu se contestă.
C.3. Pentru fiecare candidat se calculează media de transfer, ca medie aritmetică a
notelor la cele două teste și a mediei generale de absolvire a anului școlar precedent. Se
realizează ierarhia candidaților, iar aprobarea transferului se face în funcție de media de
transfer (calculată pentru fiecare secție în parte) și după opțiunea candidatului, în limita
locurilor disponibile.
C.4. În cazul în care, după susținerea examenelor de diferență, numărul de solicitanți
nu depășește numărul de locuri disponibile, nu se mai susțin testele de la alin. C.2.
6.2.2. În toate cazurile, aprobarea transferului este condiționată de media 10 la
purtare la finalul anului școlar precedent și în semestrul I al anului școlar în curs, în cazul în
care cererea se depune în vacanța intersemestrială.
6.2.3. În cazul în care transferul este aprobat, iar datele din cerere nu coincid cu cele
din actele școlare primite de la școala de proveniență, transferul este anulat.
6.2.4. La secțiile cu program bilingv de predare a unei limbi de circulație
internațională nu se admit cereri de transfer decât dacă elevul a susținut și promovat la
sfârșitul clasei a VIII-a testul la limba respectivă, sau dacă a obținut, până la depunerea
cererii de transfer, o diplomă nivel A2 sau nivel superior care să ateste cunoașterea limbii
respective, conform OMECȘ nr.5088/31.08.2015 și anexei 2.

