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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COLEGIULUI NAȚIONAL ”HOREA
CLOȘCA ȘI CRIȘAN” DIN ALBA IULIA
Aprobat prin Hotărârea nr. 16 a CA din 14.06.2019

SECŢIUNEA A 7-A – TRANSFERUL ELEVILOR
Art. 69. (1) În Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” transferul elevilor se realizează atât în condiţiile
prevăzute de ROFUIP cât şi conform prevederilor prezentului regulament, altor reglementări ale Ministrerului
Educației cu aprobarea Consiliului de Administraţie.
(2) La avizierul și pe site-ul C.N. H.C.C. vor fi afișate reglementările privind transferul, în fiecare început de an
școlar. Serviciul secretariat va furniza în timpul programului de lucru informații persoanelor interesate de
transfer.
(3) Perioadele de depunere a cererilor de transfer sunt în ultima săptămână de cursuri din semestrul I, pentru
perioada intersemestrială și respectiv după încheierea cursurilor semestrului al II-lea. Pentru analiza si
ierarhizarea cererilor de transfer conform criteriilor, ultima zi de depunere a cererilor de transfer este 19
august, astfel încât rezultatele cererilor să poată fi stabilite cel tarziu în ziua de 20 august a anului. Numai în
situații deosebite, spre exemplu, schimbarea domiciliului după data de 20 august sau apariția unei stări de
boală după această dată se admite ca depunerea cererii să fie peste data de 20 august. La depunerea cererii
de transfer este obligatorie prezența elevului solicitant și a susținătorului legal. Programarea examenelor de
diferență (data/ ora/ sala) se va publica în data de 23.08.2019 pe siteul colegiului www.hcc.ro și prin afișare
la avizierul colegiului.
(4) Documentele necesare pentru elevii altor unități școlare care solicită transferul la CNHCC sunt:
a)
b)
c)
d)

Foaia matricolă pentru toți anii școlari studiați la alt liceu;
Adeverință privind numărul de absențe pentru ultimul an școlar;
Caracterizare din partea dirigintelui/dirigintei ;
Copie certificat de naştere elev;
e) Copie carte de identitate elev;
f) Copie carte de identitate susținător legal;
g) Copii ale diplomelor obținute la olimpiade/concursuri școlare;
(5) Solicitantul poate fi transferat dacă cererea a fost aprobată de Consiliul de administrație al C.N. H.C.C. În
conformitate cu Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016, Art. 155
, alin (3) transferurilor care implică schimbarea filierei/profilului/specializării se efectuează doar în perioada
vacanței de vară și sunt condiționate de promovarea examenelor de diferență (dacă este cazul). Media
minima de promovare a fiecărei discipline susținute la examenul de difernță este minim 6 (șase). Modalitățile

de susținere a acestor examene de diferență se stabilesc de către Consiliul de administrație al C.N. H.C.C. și
de către membrii catedrelor. Perioada de desfășurare a acestor examene nu va depăși începerea cursurilor.
(6) Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din toată materia studiată în anul
şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie.
a) Disciplinele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculumul
diferenţiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se face transferul şi care nu au fost
studiate de candidat. Se susţine examen separat pentru fiecare clasă/an de studiu. Notele obţinute la
examenele de diferenţă din curriculumul diferenţiat se consemnează în registrul matricol, fără a fi luate
în calcul pentru media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu încheiat.
b) În situaţia transferării elevului după semestrul I, secretarul şcolii înscrie în catalogul clasei la care se
transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiază la
specializarea/calificarea la care s-a transferat. Notele obţinute la examenele de diferenţe susţinute la
disciplinele/modulele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculumul diferenţiat al specializării/calificării
profesionale a clasei la care se transferă şi care nu au fost studiate de candidat anterior transferului
reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele/modulele respective.
c) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii.
(7) La examenele de diferenţă nu se acordă reexaminare.
(9) Pentru desfăşurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale şi practice, după caz. La toate
examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe - proba scrisă şi proba orală.
a) Proba scrisă a examenelor are o durată de 90 de minute din momentul primirii, de către elev, a foii cu
subiecte. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă,
la alegere.
b) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic - elev, pe baza biletelor de examen.
Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată.
c) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de acesta. Notele
de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi fracţionare. Media
aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată,
reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea
elevului.
(10) Transferul elevilor de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de circulaţie internaţională în
regim normal la o formaţiune de studiu cu predare intensivă, respectiv bilingvă, a unei limbi de circulaţie
internaţională este condiționată de promovarea unui test de verificare a competenţelor lingvistice și
suținerea examenelor de diferență.
(11) Elevii din clasa a IX - a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel
puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul; în situaţii medicale
deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, acolo unde există, sau a
documentelor medicale justificative şi în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 69 (14) , elevii din clasa a IX
- a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia,
cu respectarea condiţiei de medie menţionate anterior. În situaţii medicale excepţionale, ISJ/ISMB, cu avizul
MEN, poate aproba realizarea transferului şi fără respectarea condiţiei de medie;
(12) Elevii din C.N. H.C.C. din clasele a X-a , a XI-a și a XII-a se pot transfera dacă media lor din ultimul an de
studiu este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul, dacă au media
10 la purtare și cu respectarea, de regulă a continuității studiului limbilor moderne.
(13) Cererile de transfer ale elevilor din C.N. H.C.C. au prioritate, acestea fiind primele analizate și soluționate
conform prezentului regulament.
(14) La data intrării în vigoare a prezentului ROF-au prioritate în soluționarea cererilor de transfer, acelea
care, prin aprobare, nu determină depăşirea numărului de 30 de elevi/ clasă. Consiliul de administrație poate

aproba și transferuri care determină creșterea efectivelor peste 30 dar nu mai mult de 32 elevi/clasă numai
în situații excepționale așa cum prevede Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr.
5.079/31.08.2016, art. 150. alin (2) modificat prin OMEN. 3027/08.01.2018.
(15) Transferul elevilor se poate efectua în timpul semestrelor, în mod excepţional, cu respectarea ROF al
C.N. H.C.C în următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor sau elevului dintr-o altă localitate, tară.
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de Direcţia de
Sănătate Publică Alba (în cazul elevilor de clasa a IX-a care nu indeplinesc condiția de medie, transferal
se va realiza după aprobarea lui de către ISJ Alba și MEN);
c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;
d) de la învăţământul de artă, sportiv şi militar;
e) în alte situaţii excepţionale, după aprobarea Consiliului de administraţie al C.N. H.C.C. și ISJ ALBA.
(16) În cazul în care numărul solicitărilor pentru aceeaşi clasă depăşeşte numărul de locuri disponibile, vor
avea prioritate absolută transferurile interne. Ierharhizarea elevilor se va realiza aplicând în ordine
următoarele crierii de departajare:
a) specializarea (au prioritate elevii care nu schimbă specializarea);
b) profilul (au prioritate elevii care nu schimbă profilul);
c) media generală a anului anterior (semestrului), cu respectarea de regulă a continuității studiului limbilor
moderne ;
d) media generală obținută la examenele de diferență;
e) numărul absenţelor nemotivate, cu respectarea de regulă a continuității studiului limbilor modern.
(17) Data și locul de desfășurare a exemenelor de diferență se vor afișa la avizier și pe site-ul colegiului până
cel tarziu 21 august al anului în curs.
(18) Anunțarea solicitanților a căror cerere a fost avizată pozitiv va fi realizată telefonic de secretariat, prin
afişare la avizierul din fața serviciului secreatriat în maxim o oră după desfășurarea ședinței Consiliului de
administrație în care au fost analizate cererile.
(19) După aprobarea transferului, C.N. H.C.C este obligat să solicite situația școlară a elevului în termen de 5
zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de
învățământ primitoare, situația școlară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea
solicitării. Până la primirea situației școlare de către unitatea de învățământ la care s-a transferat, elevul
transferat participă la cursuri în calitate de audient numai dacă părintele sau elevul major solicită în scris
acest lucru.
(20) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă
ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi
corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de elev în România numai
după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după
susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare. (alineat modificat prin art. I
pct. 41 din Ordinul M.E.N. nr. 3027/2018, în vigoare de la 22 ianuarie 2018)
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