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Procedură privind desfăşurarea examenelor de diferenţe privind verificarea
cunoştinţelor pentru departajarea elevilor, din învăţământul liceal, care doresc să se
transfere la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Petroșani

Art.1
Prezenta procedură este întocmită in acord cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar(denumit în continuare ROFUIP) aprobat prin Ordinul MENCS
nr.5079/31.08.2016, Regulamentul Intern al Colegiul Național "Mihai Eminescu" (denumit în
continuare CNME) şi Hotărârea Consiliului de Administraţie al CNME din 08.12.2016.
Art.2
Prezenta procedură stabileşte regulile în baza cărora se desfăşoară probele examenelor de
diferență privind verificarea cunoştinţelor, ca etapă cu caracter obligatoriu şi eliminatoriu, în
vederea transferurilor efectuate la ciclul liceal, în cadrul CNME sau de la alte unităţi de învăţământ.
Art.3
Transferurile elevilor se realizează în vacanţa inter-semestrială sau în vacanţa de vară.
Art.4
(1) La învăţământul liceal transferul elevilor se face doar în limita efectivelor maxime de
elevi. La CNME, numărul maxim de elevi/clasă este de 30 sau se poate suplimenta cu acordul
Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar General Hunedoara.
(2) Dacă pe parcursul anului şcolar se vacantează unul sau mai multe locuri în clasele de
liceu acele locuri pot fi ocupate prin transfer, în următoarea perioadă de transferuri, prin
respectarea prezentei proceduri.
Art.5
În momentul depunerii unei cereri de transfer părintele/reprezentantul legal al elevului va fi
informat de existenţa procedurii pe site ul Colegiului si la avizier.

Art.6
(1) probele examenelor de diferență privind verificarea cunoştinţelor pentru departajarea
elevilor se desfăşoară după următorul calendar:
a. Pentru transferurile dintre semestre, probele de verificare/diferență au loc în ultima
săptămână de şcoală din semestrul I.

b. Pentru transferurile din perioada vacanţei de vară, probele de verificare au loc în ultima
săptămână a lunii august.
c. Cererile de transfer se depun la secretariatul CNME cu o săptămână înaintea termenului
prevăzut pentru desfăşurarea probelor de verificare/diferenţe.
(2) Ziua exactă, intervalul orar şi sala vor fi anunţate pe site/la avizierul CNME cu cel puţin 7
zile calendaristice înainte de data probei.
Art.7
Transferul elevilor in cadrul CNME sau din altă unitate de învăţământ se poate face cu
respectarea următoarelor condiţii:
a. Sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute în OMENCS 5079/2016 şi elevul a obţinut cel
puţin media 6 la examenele de diferenţe.
b. în cazul in care se solicită transferul la o altă filieră/specializare aprobarea acestuia este
condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă.
c. în cazul elevilor care solicită transferul trebuie să întrunească simultan şi următoarele două
condiţii:
- să aibă media la purtare 10
- să nu aibă mai mult de 10 absenţe nemotivate/semestru.
- se va prezenta adeverință cu cele două cerințe de la unitatea școlară de la care provine
elevul ce solicită transferul.
Art.8
La CNME probele de verificare/diferenţă se susţin, în funcţie de filieră, specializare, după cum
urmează:
a. De la profil uman la profil uman sau de la profil real la profil real nu se sustin diferente ci
primeaza media de admitere pentru clasa a IX a si respectiv media generală pe sem/an
scolar pentru clasele X-XII.
b. De la profil uman la specializarea stiintele naturii se sustin diferente la informatică pentru
clasa IX - X si respectiv matematica si fizica+chimie+biologie pentru clasele XI-XII.
c. De la profil uman la specializarea matematică –informatică se sustin diferente la informatică
pentru clasa IX-X si respectiv la matematică, informatică, fizică+chimie+biologie la clasele
XI-XII.
d. De la profil real la profil uman diferentele se sustin la Limba Latină pentru clasele IX-X si
respectiv latină, literatură universală și științe socio-umane pentru clasele XI-XII (o limbă
străină - engleză sau franceză pentru clasele de intensiv).
Art.9
(l)Proba de verificare se susţine proba scrisă şi respectiv proba orala si se desfăşoară pe
parcursul a 90 de minute;
(2) Pentru fiecare disciplina de concurs vor fi elaboraţi itemi care să însumeze 90 de puncte.
10 puncte se acorda din oficiu iar nota finală se obţine din media aritmetică a notelor de la cele
două probe..

Art.10
(l) Pentru probele de verificare / diferenţă ce se desfăşoară în vacanţa de vară, conţinuturile
sunt cele studiate în anul şcolar precedent, în integralitate, aşa cum apar ele specificate în
programa de studiu aferentă clasei/profilului/specializării la care se solicită transferul;
(Il) Pentru probele de verificare / diferenţă ce se desfăşoară în vacanţa intersemestrilă,
conţinuturile sunt cele studiate în semestrul precedent aşa cum apar ele specificate în programa de
studiu aferentă clasei/profilului/specializării la care se solicită transferul.
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