ANUNȚ REFERITOR LA
TRANSFERUL ELEVILOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017

A.

În conformitate cu prevederile ordinului ministrului educației naționale și cercetării
științifice nr. 5079/31.08.2016, privind Regulamentul-cadru de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), în vigoare,
perioadele pentru transferul elevilor sunt următoarele:
Tipul de transfer
- învățământ primar
- învățământ gimnazial
- învățământ liceal, cu păstrarea
formei de învățământ (cu
frecvență), a profilului și
specializării
- învățământ liceal, cu păstrarea
formei de învățământ (cu
frecvență), dar cu schimbarea
profilului și/sau specializării
- situații excepționale (conform
ROFUIP, Art. 155, alin. 4)

-

Perioada
vacanța intersemestrială
vacanța de vară
vacanța intersemestrială
vacanța de vară
vacanța intersemestrială
vacanța de vară

- vacanța de vară

- în timpul anului școlar

Selecție din articolele ROFUIP care reglementează transferurile:
Art. 155. — (1) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, profilul și/sau
specializarea se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanței de
vară. Prin excepție, transferurile de la nivelurile antepreșcolar și preșcolar se pot face oricând în
timpul anului școlar, ținând cont de interesul superior al copilului.
(2) Transferurile în care se schimbă forma de învățământ se efectuează în următoarele
perioade:
a) de la învățământul cu frecvență la cel cu frecvență redusă, în perioada intersemestrială sau a
vacanței de vară;
b) de la învățământul cu frecvență redusă la cel cu frecvență, numai în perioada vacanței de
vară.
(3) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului
și/sau specializării se efectuează în perioada vacanței de vară.
(4) Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu
respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații:
a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al
municipiului București;

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de
direcția de sănătate publică;
c) de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;
d) la/de la învățământul de artă, sportiv și militar;
e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare
bilingv la celelalte clase;
f) în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.
Art. 156. — Gemenii, tripleții se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la
cererea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceștia sunt
majori, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ.

B.

Testele pentru transferul elevilor se susțin conform prevederilor ROFUIP, Art. 154
și ale Regulamentului de organizare și funcționare a liceului Teoretic „Gheorghe
Șincai”, Cluj-Napoca, Art. 69.
Nivelul de învățământ
- învățământ gimnazial
- învățământ liceal, cu păstrarea
formei de învățământ (cu
frecvență), a profilului și
specializării
- învățământ liceal, cu păstrarea
formei de învățământ (cu
frecvență), dar cu schimbarea
profilului și/sau specializării

Probă/Probe
- test de aptitudini și cunoștințe la
limba engleză*
- test de verificare a competențelor
lingvistice la limba engleză**
- test multidisciplinar (v. site;
regulamentul liceului)**
- test de verificare a competențelor
lingvistice la limba engleză**
- test multidisciplinar (v. site;
regulamentul liceului)

* dacă elevul care solicită transferul nu provine de la o clasă cu predare intensivă a
limbii engleze
** dacă elevul care solicită transferul nu provine de la o clasă cu predare bilingvă a
limbii engleze
Observații generale:
1. Toate specializările claselor liceale din Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai”
funcționează în regim de predare bilingv – limba engleză. La gimnaziu,
limba engleză este studiată în regim de predare intensiv.
2. Transferul elevilor este condiționat, în situațiile obișnuite (care nu intră sub
incidența excepțiilor prevăzute de normativele în vigoare) și de:
a) medie generală anuală cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa
la care se solicită transferul (iar pentru clasa a IX-a, în situațiile în care este
permis transferul după primul semestru, media de admitere la liceu să fie cel

puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită
transferul) – v. ROFUIP, Art. 152;
b) susținerea examenelor de diferență la disciplinele din trunchiul comun al
specializării alese pentru transfer, nestudiate de către elevul care solicită
transferul în cadrul specializării de unde provine; examenele de diferență se
susțin numai după promovarea testelor de transfer (unde este cazul) – v.
ROFUIP, Art. 151.

Conducerea Liceului Teoretic „Gheorghe Șincai”

