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Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii

Nr
crt

Ediţia/ revizia
în cadrul ediţiei

Componenţa
revizuită

Modalitatea reviziei Data la care se
aplică prevederile
ediţiei sau reviziei

ediţiei
1 2 3 4

1 1/0 Elaborare initiala 10.06.2016

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea  şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul procedurii

Data Elaborat Verificat Aprobat

15.06.2016

Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura Funcţia/Nume Semnătura

Presedinte CEAC
prof. Frangu Maria

PC
prof. Moldovan

Cristina

Director
prof. Sima Georgeta

Exemplar nr.:
1. SCOP
1.1 Scopul acestei proceduri este:
- evalaurea exacta a nivelul de cunostinte si gradul de pregatire al elevilor care solicită transferul.

- Desfăşurarea examenelor de diferenţă a elevilor care schimbă filiera, profilul, specializarea

2. DOMENIU DE APLICARE
2.1 Procedura se aplica de catre colectivul de cadre didactice, in functie de disciplina de predare.
Ea este monitorizata de responsabilii de comisii metodice, director si responsabilul CEAC.

3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

3.1. Definiţii:
3.2. Abrevieri:
3.2.1. SCIM = Sistem de control intern/managerial
3.2.2. CI = Coordonator de implementare
3.2.3. OSGG = Ordin al secretarului general al guvernului

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

4.1 R.O.F.U.I.P. – Regulament de organizare si functionare al unitatilor de invatamant preuniversitar,
aprobat prin OMENCŞ nr. 5079/31.08.2016
4.2 Regulamentul de Organizare şi funcţionare
4.3 Legea nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare
4.4 OSGG nr. 400/2015 – pentru aprobarea Codului controlului intern al entitatilor publice, modificat si
completat prin OSGG nr. 200/2016
4.5 Decizia privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de monitorizare din cadrul Colegiului.
4.6 Regulament de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare
4.7 OUG nr. 75/2005 – privind asigurarea calitatii educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare
4.8 Legea nr. 87/2006 – pentru aprobarea OUG nr. 75/2005
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5. RESPONSABILITĂŢI
5.1Consiliul de Administraţie
- stabileşte calendarul desfăşurării testărilor şi examenelor de diferenţă
- verifică eligibilitatea candidaţilor analizând îndeplinirea condiţiilor de transfer: nota 10 la purtare, lipsa
corigenţelor, media generală mai mare ca a ultimului elev din clasa unde solicită transferul.
- desemnează componenţa comisiilor pentru testul de verificare şi pentru examenul de diferenţă (comisie
pentru elaborarea subiectelor şi comisie pentru evaluare)
5.2. Directorul
- emite decizia de constituire a comisiilor pentru testul de verificare şi pentru examenul de diferenţă
(comisie pentru elaborarea subiectelor şi comisie pentru evaluare)
5.3. Cadrele didactice :

- Propun subiecte pentru testul de verificare a cunoştinţelor sau examenul de diferenţă conform
programei, nivelului de studiu, filierei, specializării şi profilului corespunzator

-Asigură asistenţa elevilor
-Evaluează lucrările

6. DESCRIEREA POCEDURII
Descrierea procedurii operaţionale:
Depunerea cererii pentru transfer
Se realizează pe perioada vacanţei şcolare până la un termen prevăzut în calendar în aşa fel încât să se
poată organiza examenele de diferenţă şi testul de verificare
Cererea de transfer este tip şi se găseşte la secretariat. Cererea trebuie însoţită de adeverinţă privind
situaţia şcolară(medii încheiate la toate disciplinele şi nota la purate)
Stabilirea numărului de locuri libere pentru transfer
Se realizează la sfârşitul semestrului sau anului şcolar precum şi după sesiunea de corigenţe.
Transferul este posibil în limita numărului maxim de 30 elevi pe clasă
În cazul în care nu sunt locuri libere Consiliul de Administraţie respinge cererea de transfer.
Testul de verificare a cunoştinţelor se susţine astfel:
Pentru gimnaziu: disciplinele verificate: română şi matematică; Timpul de lucru – 90 minute
Pentru liceu: timpul de lucru este de 3 ore

Real ştiinţe ale naturii – discipline verificate: chimie, fizică, biologie
Real matematică – informatică – discipline verificate: matematică şi informatică
Uman ştiinţe sociale – discipline verificate: română, istorie, discipline socio-umane

Testul de verificare a cunoştinţelor cuprinde itemi din disciplinele precizate anterior; fiecare item este
evaluat cu 100 puncte. Nota finală reprezintă media aritmetică a punctajelor fiecărui item şi trebuie să fie
de minim 70 puncte (nota 7)
Nota finală la testul de verificare a cunoştinţelor nu se trece în catalog
La testul de verificare a cunoştinţelor în vederea transferului nu se acordă reexaminare
În situaţia în care transferul necesită şi test de verificare a cunoştinţelor şi examen de diferenţă la aceeaşi
disciplină, nota de la testul de verificare a cunoştinţelor devine notă la examenul de diferenţă.
Examenul de diferenţă se susţine astfel:

-De la real la real intensiv: la limba studiată în regim intensiv
-De la real ştiinţe ale naturii la real matematică – informatică: la informatică
-De la real la uman bilingv: muzică, desen, discipline socio-umane, latină, limba studiată în regim

bilingv, cultură şi civilizatie în limba studiată (clasa XI, XII), geografia Marii Britanii (clasa IX),
istoria Marii Britanii (clasa X)

-De la uman filologie la uman ştiinţe sociale: discipline socioumane (clasa XI, XII), cultură şi
civilizatie în limba studiată (clasa XI, XII)

-De la uman la real ştiinţe ale naturii: informatică (clasa IX, X)
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-De la uman la real matematică – informatică: informatică
-De la tehnologic în funcţie de profil şi calificare se stabilesc examenele de diferenţă prin compararea

planurilor cadru
-De la vocaţional în funcţie de profil şi calificare se stabilesc examenele de diferenţă prin compararea

planurilor cadru
Rezultatele se afişează pe site-ul şcolii şi la avizier.

7. INREGISTRARI
 Decizia de numire a comisiei – dosarul cu decizii – secretariat
 Calendar
 Cataloage de examen
 Borderouri

8. ANEXE
Calendarul desfăşurării transferului.

9. DIFUZARE
Procedura este pusă la dispoziţia utilizatorilor la CI pe suport informatic si pe suport hârtie.
Înregistrările generate de această activitate se păstrează / arhivează conform cerinţelor SCIM implementat.
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ANEXA 1
CALENDARUL DESFĂŞURĂRII TRANSFERURILOR

Depunerea cererilor de transfer 31 august
Întrunirea Consiliului de Administraţie septembrie până la începerea anului şcolar
Desfăşurarea testului de verificare                          septembrie până la începerea anului şcolar
Desfăşurarea examenului de diferenţă                    septembrie până la începerea anului şcolar


