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 Transferul elevilor 

 

Art. 72 

 (1) Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o clasă la alta, de la o filieră la 
alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate 
cu prevederile prezentului regulament și ale regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de 
învăţământ la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către Consiliul de administraţie 
al Colegiului Naţional „Andrei Şaguna”, respectând limita efectivului de 30 de elevi la clasă sau limita 
efectivelor maxime de elevi la clasă, prevăzută de legislaţia în vigoare. Prioritate la transfer au elevii 
Colegiului Naţional „Andrei Şaguna”, cererile acestora de transfer fiind cele dintâi analizate şi 
soluţionate, potrivit prezentului regulament. 
 (2) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de 
admitere la liceu este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care solicită transferul. 
Transferurile pentru cazurile medicale se aprobă pe baza avizului comisiei medicale judeţene, cu 
respectarea Regulamentului-cadru de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016. 

(3) Elevii care au participat, în ultimii doi ani, la etapa națională a olimpiadelor organizate de 
către Ministerul Educaţiei Naţionale ‒ la nivel gimnazial, la disciplinele limba şi literatura română sau 
matematică, iar la nivel liceal, la disciplinele specifice profilului clasei la care se solicită transferul 
(matematică, informatică, fizică, chimie sau biologie, pentru profilul real; limba și literatura română, 
istorie, geografie, socio-umane sau limba engleză, pentru profilul umanist) ‒, se pot transfera la Colegiul 
Naţional „Andrei Şaguna” fără a susţine examenul de testare prevăzut la art. 71, pct. (5.1), lit. (e) sau 
având prioritate în ierarhia soluţionării transferurilor, cu respectarea prevederilor pct. (1) al prezentului 
articol şi cu condiţia îndeplinirii celorlalte condiţii de transfer, prevăzute în regulamentul de faţă, pe baza 
aprobării Consiliului de administraţie. 
 (4) În învăţământul gimnazial, elevii se pot transfera la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” prin 
îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:  
  (a) elevul are situaţia şcolară încheiată şi a obţinut, la toate disciplinele, cel puţin media 5.00 (în 
cazul transferurilor intersemestriale) sau nu este corigent (în cazul transferurilor anuale); 

(b) elevul are media 10 la purtare; 
(c) elevul are media ultimului an de studiu cel puţin egală cu cea mai mică medie din clasa în care 

solicită transferul; 
(d) susţinerea şi promovarea examenului de testare prevăzut la art. 71, pct. (5.1), lit. (e), cu nota 

de cel puţin 8.00 la fiecare disciplină de examen;  
(e) ocuparea locurilor rămase vacante în clasele la care se solicită transferul se face în ordinea 

descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de testare prevăzut la art. 71, pct. (5.1), lit. (e), în limita 
efectivului de 30 de elevi la clasă. 
 (5) Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea 
părintelui/tutorelui legal/a elevilor majori, cu aprobarea Consiliului de administraţie. 
  



(6) Elevii din clasele X-XII se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, astfel: 
 (6.1) În interiorul Colegiului Național „Andrei Șaguna”, de la o clasă la alta cu aceeaşi 
specializare, dacă există motive pe care Consiliul de administraţie le apreciază ca întemeiate, în 
următoarele condiţii cumulative: 

(a) elevul are situaţia şcolară încheiată şi a obţinut, la toate disciplinele, cel puţin media 5.00 (în 
cazul transferurilor intersemestriale) sau nu este corigent (în cazul transferurilor anuale); 

(b) elevul are media la purtare de cel puțin 9.50; 
(c) elevul are media ultimului an de studiu cel puţin egală cu cea mai mică medie din clasa în care 

solicită transferul; 
(d) dacă este cazul, elevul va susţine examen de diferenţă la limbile moderne studiate. 

 (6.2) În interiorul Colegiului Național „Andrei Șaguna”, la un alt profil sau specializare, în 
următoarele condiţii cumulative: 

(a) elevul are situaţia şcolară încheiată şi nu este corigent; 
(b) elevul are media la purtare de cel puțin 9.50; 
(c) elevul are media ultimului an de studiu cel puţin egală cu cea mai mică medie din clasa în care 

solicită transferul; 
 (d) transferul se realizează după promovarea examenelor de diferenţă. 
 (6.3) De la un alt liceu la Colegiul Național „Andrei Șaguna”, păstrând filiera, profilul şi 
specializarea, cu respectarea următoarelor criterii cumulative: 

(a) elevul are situaţia şcolară încheiată şi a obţinut, la toate disciplinele, cel puţin media 5.00 (în 
cazul transferurilor intersemestriale) sau nu este corigent (în cazul transferurilor anuale); 
 (b) elevul are media 10 la purtare în anul precedent; 

(c) elevul are media ultimului an de studiu cel puţin egală cu cea mai mică medie din clasa în care 
solicită transferul; 

(d) dacă este cazul, elevul va susţine examen de diferenţă la limbile moderne studiate. 
 (6.4) De la un alt liceu la Colegiul Național „Andrei Șaguna”, schimbând specializarea şi/sau 
profilul şi/sau filiera, cu respectarea următoarelor criterii cumulative: 

(a) elevul are situaţia şcolară încheiată şi nu este corigent; 
 (b) elevul are media 10 la purtare în anul precedent; 

(c) elevul are media ultimului an de studiu cel puţin egală cu cea mai mică medie din clasa în care 
solicită transferul; 

(d) elevul a promovat examenele de diferență, cu nota de minimum 5.00 la fiecare examen, și, 
dacă este cazul, a promovat examenul de diferență la limbile moderne studiate. 
 (6.5) Ocuparea, prin transfer, a locurilor libere se face de către elevii care îndeplinesc condiţiile 
cuprinse în pct. (6.1)-(6.4), departajarea acestora făcându-se după următoarele criterii, care vor fi avute în 
vedere în următoarea ordine: 
 (a) participarea la faza națională a olimpiadelor şcolare, reglementată la pct. (3) al prezentului 
articol; 
 (b) media generală a anului şcolar precedent; 

 (c) media generală la disciplina specifică profiluluispecializării (matematică, pentru profilul real; 
istorie, pentru profilul umanist), obţinută în anul şcolar anterior. 

(7) Transferurile prevăzute la pct. (3)-(6) se pot efectua numai în perioada intersemestrială sau 
înainte de începerea cursurilor anului şcolar, cu respectarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016. 



 (8) După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a 
elevului în termen de 5 zile. Şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită situaţia şcolară în 
termen de 10 zile. Elevul nu se înscrie în catalog până la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care 
s-a transferat. 
 (9) Înscrierea şi înregistrarea cererilor pentru transfer se realizează într-o perioadă specifică, 
stabilită de către Consiliul de administraţie. Perioada susținerii examenelor de transfer este stabilită de 
către Consiliul de administraţie.  

 


