Nr.2698/15.07.2022
EXAMENE DIFERENŢA 2022
Conform art. 175 și 176 din Regulamentul de organizare și funcționare a CNȘM Hârlău și
art.131 – 160 din ROFUIP, aprobat prin ordinul 5447/2020,
CRITERIILE PENTRU TRANSFER SUNT:
ART.174 din ROFCNȘM Hârlău
(1) Criteriile specifice de transfer de la altă unitate la Colegiul Național „Ștefan cel
Mare” sunt: a) media 10 la purtare și lipsa corigențelor, în toți anii de studiu în învățământul
liceal și gimnazial
b) în condițiile existenței unui număr mai mare de cereri de transfer: media anuală a
disciplinelor de profil (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie -pentru profilul real;
limba și literatura română, limba modernă - avansat, istorie -pentru profilul uman).
c) transferul elevilor de la o altă unitate școlară la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”
se va face fără depășirea numărului de 30 de elevi la clasă. Cu avizul CA, directorul unității
școlare poate solicita suplimentarea de locuri peste numărul precizat doar pentru elevii cu
rezultate de excepție sau apropiere de domiciliu.
(2) Elevii Colegiului Național „Ștefan cel Mare ” au prioritate la transferul de la un
profil la altul sau de la o specializare la alta.
(3) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera doar după primul semestru, dacă media lor
de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită
transferul. În condițiile existenței unui număr mai mare de cereri de transfer, operează și
criteriile de selecție menționate la lit. b) a alineatului(1).
(4) Obiectele de studiu și materia din care elevii cărora li s-a aprobat transferul vor
susține examene de diferență, datele de desfășurarea probelor și componența comisiilor de
examen vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație.
ART.141/ROFUIP ord. 5447/2020.
Elevii din învățământul liceal, din învățământul profesional și din învățământul
postliceal se pot transfera, păstrând forma de învățământ, cu respectarea următoarelor condiții:

b)

În cadrul învățământului liceal, elevii din clasele a X-a - a XII-a se pot transfera,

de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din
clasa la care se solicită transferul; excepțiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul
de administrație;
ART.129/ ROFUIP Desfășurarea examenelor de diferență, în urma transferării de la o
unitate de învățământ la alta, are loc, de regulă, în vacanțele școlare;
ART.130/ROFUIP La examenul de diferență pentru elevii care solicită transfer de la
o uniate de învățământ la alta nu se acordă reexaminare. Pentru elevii care susțin examene de
diferențe, examinarea se face din toată materia studiată în anul școlar;
ART. 132/ROFUIP (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 90 de minute pentru
învățământul secundar și postliceal, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al
primirii de către elev a foii cu subiecte. Proba scrisă conține două variante de subiecte, din care
elevul tratează o singură variantă, la alegere.
(2) Proba orală a examenelor se desfășoară prin dialog profesorelev, pe bază de bilete de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare
decât numărul elevilor care susțin examenul la disciplina respectivă. Fiecare bilet conține două
subiecte.
Evaluarea la examenele de diferență se face pentru fiecare disciplină la care se susține
examen, astfel:
 fiecare profesor examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susținută de
acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi
fracționare;
 media aritmetică a notelor acordate la cele două probe, rotunjită, reprezintă nota finală
la examenul de diferență, acordată de profesorul examinator;
 media finală a examenului de diferență la fiecare disciplină se obține ca medie
(calculată cu două zecimale) a notelor finale acordate de fiecare din profesor;
 rezultatele obținute de elevi la examenele de diferență se consemnează în catalogul
de examen.
Examenul de diferență la o anumită disciplină este promovat dacă elevul a obținut cel
puțin media 5 (cinci) la disciplina respectivă.
Nepromovarea unuia dintre examenele de diferență anulează dreptul la transfer. Școala
de la care elevul a solicitat transferul este obligată să-l reprimească în aceeași clasă.

Baremele de corectare pentru probele scrise se vor afișa la finalul desfășurării probelor
la avizierul școlii.
Catalogul de examen se semnează de către examinatori și de către președintele comisiei,
imediat după terminarea examenului. Președintele comisiei predă secretarului unității de
învățământ toate documentele specifice acestor examene, cum ar fi: cataloage de examen,
lucrările scrise și însemnările elevilor la proba orală/practică etc. Aceste documente se predau
imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor anului
școlar/semestrul al II-lea.
Lucrările scrise și foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează
în arhiva unității de învățământ, timp de un an.
1. CALENDARUL EXAMENELOR DE DIFERENȚĂ
-

Perioada 1 iulie – 12 august 2022 înscrierea la secretariatul Colegiului, Luni - Vineri
între 8 – 15. Se pot înscrie doar elevii care au media generala cel puțin egala cu al
ultimului elev de la clasa solicitată, conf. Art.152 din ROFUIP și media 10 la
purtare;

-

15 august 2022 stabilirea disciplinelor la care candidații vor susține examen,
afișarea programului de examinare.;

-

25 - 31 august 2022 susținerea probelor de examen

-

1 septembrie 2022 afișarea rezultatelor

2. Numărul de locuri disponibile pentru anul școlar 2022– 2023 (la data 15 iunie 2022)
sunt:
Clasa a X-a A – Matematică - Informatică – 4 locuri ( media ultimului elev 8.13 );
Clasa a X-a B – Economic – 5 locuri (media ultimului elev 8,47)
Clasa a X-a C - Științele Naturii - 4 locuri ( media ultimului elev 7.52 );
Clasa a X-a D - Filologie – 3 locuri ( media ultimului elev 8,02 );
Clasa a X-a E, X- F - Științe sociale – 6 locuri (media ultimului elev 7,69)
Clasa a XI-a A – Matematică – Informatică – NU SUNT LOCURI
Clasa a XI-a B – Economic – 1 loc (media ultimului elev 8,21)
Clasa a XI-a C, D - Științele Naturii – 10 locuri ( media ultimului elev 7.25 );
Clasa a XI-a E- Filologie – 1 loc (media ultimului elev 7,71)
Clasa a XI-a F – Științe sociale – 2 locuri ( media ultimului elev 7,78 );
Clasa a XII-a A – Matematică - Informatică – 1 loc ( media ultimului elev 8.61)
Clasa a XII-a B – Economic – 3 locuri (media ultimului elev 8,47)
Clasa a XII-a C, D - Științele Naturii – 7 locuri ( media ultimului elev 7,94 );

Clasa a XII-a E - Filologie – NU SUNT LOCURI
Clasa a XII-a F - Științe-sociale – 1 loc (media ultimului elev 9,02)
NOTĂ :
Examenul de diferență va fi susținut de către toți elevii care solicită schimbarea
profilului/specializării și au media generală din anul școlar încheiat mai mare decât cea mai
mică medie generală în clasa în care se solicită transferul.
Dacă numărul elevilor care solicită transfer la o anumită clasă este mai mare decât
numărul locurilor vacante, se aprobă cererile în ordinea descrescătoare a mediilor. Media se
calculează astfel : M = (M clasei+ M examen diferențe)/2. Exemplu: Elevul are media generala
în clasa a IX – a 8,40, iar diferențe susține la Limba Latină = 7, Ed. Plastica = 9, educație
muzicală =8. Deci M clasei=8,40 și M examen diferențe = (7+9+8)/3= 8. Elevul are media M
= (8,40 + 8 ) =8,20.
Lista finală a cererilor de transfer va fi aprobată de către Consiliul de administrație după
finalizarea examenelor de diferență.
După aprobarea transferului, secretariatul Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” va
solicita situația școlară a elevului în termen de 5 zile de la școala de unde provine elevul, iar
după primirea acesteia, elevul va fi înscris în catalogul clasei la care s-a făcut transferul.
Director,
Prof. Ramona Aștefănesei

