
 

Procedura de transfer 

 

Începând cu an. șc. 2015-2016, transferurile de elevi către școala noastră se fac conform următoarei proceduri: 

Art 1) Efectivul claselor de elevi se stabilește conform Legii 185/2020. 

Art 2) Procedura se aplică tuturor claselor din C.N. „Spiru Haret” și nu se substituie altor prevederi legale privind 

repartizarea elevilor în învățământul preuniversitar. 

Art 3) Cererile de transfer se depun conform calendarului stabilit de consiliul de administrație al C.N. „Spiru Haret” la 

adresa de email inscrieri@cnshb.ro .  

Art 4) Părinții, tutorii, reprezentanții legali sau elevii care au împlinit 18 ani completează o cerere prin  care își dau 

acordul pentru testarea candidatului care dorește să fie transferat la C.N.S.H.B. În caz contrar, cererea de transfer este 

respinsă. 

Art 5) Testarea se face prin constituirea unei comisii de testare numită prin decizie de directorul școlii. 

Art 6) Comisia de testare elaborează subiectele și evaluează lucrările. Comisia se ocupă de asigurarea asistențelor la 

test și de orice alte probleme, privind organizarea testului. Responsabilul și membrii comisiei sunt propuși de directorul 

liceului și aprobați în C.A. Membrii comisiei nu trebuie să fie în conflict de interese, conform R.O.F.U.I.P. 

Art 7) La gimnaziu, testarea se face la disciplinele matematică și limba și literatura română. La liceu, pentru profilul 

real, testarea se face la disciplinele matematică și limba și literatura română; pentru profilul uman testarea se face la 

disciplinele istorie și limba și literatura română. 

Art 8) Subiectele se fac după modelul subiectelor de BAC/E.N. din anul precedent, ținând cont de eventualele 

modificări a conținuturilor examenelor de BAC/E.N. din momentul testării. 

Art 9) Nota minimă la testul dat, pe fiecare disciplină, trebuie sa fie 800, iar aprobarea transferurilor se face în ordinea 

descrescătoare a mediilor celor două probe date, în cadrul numărului de locuri stabilit la art 1. 

Art 10) Nu se admit contestații. 

Art 11) Perioada (zilele) de testare a elevilor se stabilește de către C.A. cu cel puțin o lună înainte și se anunță prin 

afișaj la școală și prin site-ul liceului. 

Art 12) Rezultatele testării și lista candidaților admiși pentru transfer la C.N.S.H. se afișează conform calendarului 

stabilit de consiliul de administrație. 

Art 13) Modele de subiecte pentru testarea organizată de școală se postează pe site-ul liceului. 

Art 14) Consiliul de administrație și secretariatul școlii vor duce la îndeplinire aplicarea acestei proceduri. 
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