
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 70/07.01.2022 

Anunț transferuri elevi 

 

În conformitate cu Nota nr. 35869 a Ministerului Educației privind realizarea transferului 
elevilor, având în vedere Regulamentul de organizare și funcționare și procedurile interne, Colegiul 
Național ”Costache Negruzzi” Iași organizează transferul intersemestrial al elevilor, în acest context 
restrictiv. 

Astfel, elevii care doresc să se transfere la Colegiul Național ”Costache Negruzzi” Iași vor 
depune cererile la secretariatul școlii, în perioada 10.01.2022-11.01.2022. 

 Condiții preliminare: 
a. Media generală pe semestrul I este minim 9,00; 
b. Media la purtare este 10; 
c. Nota minim 8,00 la testările susținute la disciplinele specifice nivelului de studiu și profilului 

clasei. 

În perioada 13.01.2022-14.01.2022, vor fi organizate testările pentru evaluarea nivelului de 
cunoștințe care să fie compatibil cu nivelul educațional din Colegiul Național ”Costache Negruzzi” 
Iași, după cum urmează: 

⁎ Elevii de gimnaziu vor susține câte o testare de 60 de minute la Limba română și la 
Matematică. 

⁎ Elevii de liceu: 

- care optează pentru specializarea Matematică-Informatică vor susține câte o testare de 60 de 
minute la Matematică și la Informatică; 

- care vizează specializarea Filologie vor susține câte o testare de 60 de minute la Limba 
română și la Limba engleză; 

- care optează pentru specializarea Științe ale Naturii vor susține o testare de 60 de minute la 
Matematică și o testare de 60 de minute, la  alegere, la una din diciplinele Fizică, Chimie, 
Biologie 

Conform criteriilor specifice stabilite de către Consiliul de Administrație al Colegiului Național 
„Costache Negruzzi” Iași, candidații trebuie să obțină minim 8 (opt) la testările menționate mai 
sus. 

În funcție de profilul și specializarea elevilor de liceu care solicită transferul, diferențele vor 
fi susținute în primele două săptămâni din semestrul al II-lea. 
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DE REȚINUT! 

Având în vederea noua structură a anului școlar 2021-2022, care a eliminat vacanța 
intersemestrială, toate transferurile elevilor se încadrează la situațiile excepționale prevăzute de art. 
144 din ROFUIP 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, Consiliul de 
Administrație al Colegiului Național „Costache Negruzzi” Iași va aviza lista elevilor care îndeplinesc 
respectivele condiții și criterii, iar rezultatele finale vor fi aprobate de către Consiliul de 
Administrație al I.S.J. Iași. 

 

Conducerea Colegiului Național „Costache Negruzzi” Iași 


