EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COLEGIULUI NAȚIONAL
„GHEORGHE ȘINCAI”
VI. 7. Transferul elevilor
Art. 69 1.
a) Transferul elevilor din alte şcoli la CNGS sau al elevilor CNGS de la o specializare la alta se
face în conformitate cu prevederile art. 137-149 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), cu aprobarea Consiliului de administraţie al CNGS, cu
avizul Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă elevul și doar dacă sunt
îndeplinite condițiile prevăzute la alineatele 2, 3, 4 și 7 ale prezentului articol (cu excepţia situaţiilor
pentru care ROFUIP sau alte acte normative emise de Ministerul Educației conțin alte prevederi).
b) În cazul în care sunt mai multe cereri decât numărul de locuri disponibile pentru transfer, la
ciclul gimnazial criteriul de departajare este constituit de nota obținută la testul de limba engleză, iar la
ciclul liceal, de nota obținută la testul multidisciplinar corespunzător specializării alese, conform
precizărilor de la alin. 3 și 4 ale prezentului articol: astfel, locurile pentru transfer vor fi ocupate în ordinea
descrescătoare a notelor obținute la testele menționate.
2. Toate transferurile la CNGS sunt condiţionate de promovarea examenelor de diferenţă, unde este cazul,
precum și de îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. 3 și 4 ale prezentului articol.
3. Toate transferurile la CNGS sunt condiționate de obținerea mediei la purtare 10 în ultimele patru
semestre anterioare semestrului transferului și de promovarea, cu cel puțin media 8,00, a unor teste scrise
de evaluare a cunoștințelor și competențelor, organizate de CNGS în perioada stabilită prin hotărâre a
Consiliului de administrație a CNGS, la o serie de discipline (la care se susține, de regulă, teză
semestrială), după cum urmează:
a) ciclul gimnazial: un test la limba engleză;
b) ciclul liceal:
b.1) specializarea filologie: un test la limba engleză și un test multidisciplinar la limba și literatura
română, limba latină, istorie;
b.2) ciclul liceal, specializarea științe sociale: un test la limba engleză și un test multidisciplinar
la istorie, logică/psihologie/economie/filosofie (în funcție de anul de studiu), limba și literatura
română;
b.3) ciclul liceal, specializarea matematică-informatică: un test la limba engleză și un test
multidisciplinar la matematică, informatică, fizică/chimie/biologie.
4. Testul la limba engleză are caracter eliminatoriu. Elevii care nu obțin nota 8,00 la acest test sunt
declarați respinși și nu vor mai susține testul multidisciplinar. În cazul testului multidisciplinar, candidatul
trebuie să obțină cel puțin media 8,00 și, concomitent, cel puțin 1,50 puncte la fiecare dintre cele trei
subiecte, pentru a fi declarat admis, în limita locurilor din ierarhia stabilită în urma testului. Ierarhizarea
elevilor în vederea ocupării locurilor disponibile pentru transfer se realizează în baza notei obținute la
testul multidisciplinar.
5. Elevii care fac dovada deținerii unui certificat cu recunoaștere internațională de atestare a
competențelor lingvistice la limba engleză (cel puțin nivelul B1 pentru clasele a IX-a și a X-a, respectiv
B2 pentru clasele a XI-a și a XII-a, cu un punctaj minim stabilit prin hotărâre a consiliului de
administrație), precum și elevii proveniți din formațiuni de studiu cu predare intensivă a limbii engleze la
gimnaziu, respectiv bilingvă la liceu, nu au obligația de a susține testul la limba engleză. În aceste cazuri,
certificatul respectiv se echivalează cu nota 10 la testul de limbă engleză.
6. Informații despre durata, structura, tematica testelor scrise, precum și modele de subiecte, se găsesc pe
site-ul CNGS. Aceste informații se pot modifica/actualiza pe parcursul anului școlar.
7. Întrucât oferta educațională a CNGS presupune un număr mai mare de ore alocat limbii engleze în
ciclul primar, precum și studiul intensiv al limbii engleze în gimnaziu și, prin urmare, susținerea unui test
de competențe lingvistice la disciplina menționată pentru înscrierea în clasa a V-a, prin analogie,
aprobarea transferului elevilor în clasele a III-a și a IV-a este condiționată de promovarea cu cel puțin
nota 6,00 a unui test la limba engleză, pe baza programei școlare – sunt valabile și în acest caz precizările
de la alineatul anterior (art. 69, alin. 6). De asemenea, transferul la toate clasele primare este condiționat
de obținerea calificativului foarte bine la purtare în ultimele patru semestre anterioare transferului.
8. Testarea elevilor în vederea transferului se organizează, de regulă, în timpul vacanței de vară a elevilor.
Calendarul susţinerii testelor se aprobă prin hotărâre a Consiliului de administraţie al CNGS şi se
comunică în timp util, inclusiv prin publicarea informaţiilor pe site-ul liceului. Programarea elevilor
pentru teste se face de către secretariatul unității școlare.
9. În cazul elevilor care provin din sisteme educaționale din alte țări, înscrierea ca audienți și procedura
de înmatriculare ca elevi ai CNGS se realizează conform prevederilor art. 125 din ROFUIP.

