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Nr. 223/03.02.2020 

 
                    CONDIȚII SPECIFICE DE TRANSFER 

                PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

 

Întrucât clasele de gimnaziu de la Colegiul Național “Traian” au fost constituite 

în urma testării cunoștințelor elevilor la limba română și matematică, Consiliul de 

Administrație al Colegiului Național “Traian” a stabilit următoarele condiții specifice de 

transfer ale elevilor din învățământul gimnazial: 

 

• Media generală de absolvire a solicitantului la sfârșitul anului școlar anterior 

trebuie să fie cel puțin egală cu cea mai mică medie generală din clasa la care se 

solicită transferul. 

• Candidatul are media 10 la purtare în toți anii școlari anteriori transferului și în 

semestrul I al anului școlar în curs, dacă transferul este solicitat în vacanța 

intersemestrială. 

• Candidatul nu are nicio corigență în anii școlari anteriori și la finalul semestrului 

I al anului școlar în curs, dacă transferul este solicitat în vacanța 

intersemestrială. 

• Promovarea unui test scris la limba română și a unui test scris la matematică, din 

materia anului școlar anterior (și a semestrului I al anului școlar în curs, dacă 

transferul este solicitat în vacanța intersemestrială), cu nota minimă 8 la fiecare 

din cele două probe. 

• Testele anterioare se susțin indiferent dacă numărul de cereri depuse depășește 

sau nu numărul de locuri disponibile. 

• În cazul în care numărul de cereri depășește numărul de locuri libere, pentru 

fiecare candidat se va calcula media de transfer ca medie aritmetică a trei note: 

- Media generală la sfârșitul anului școlar anterior 

- Nota la testul de limba română 

- Nota la testul de matematică 

• Vor fi declarați transferați elevii care au obținut cele mai mari medii de transfer, 

în limita locurilor disponibile. 

• În cazul în care transferul este aprobat, iar datele din cerere nu coincid cu cele 

din actele școlare primite de la școala de proveniență, transferul este anulat. 

• Pe parcursul clasei a V-a nu se aprobă transferuri. 

 

Condițiile au fost aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de 

31.01.2020. 

 

 

                 Președinte al Consiliului de Administrație, 

        Prof. Iuliana GIMOIU 

 


