SECTIUNEA VI
Transferul elevilor
Art. 110. Elevii au dreptul sa se transfere la Liceul Teoretic „Nicolae Balcescu” Cluj-Napoca de
la o alta unitate școlara, de la un profil la altul sau de la o specializare la alta, înconformitate cu
documentele normative în vigoare:
Regulamentul de organizare și funcționare a unitaților de învațamânt preuniversitar, aprobat prin
Ordinul ministrului educatiei și cercetarii nr. 4925/2005;
Ordinului Nr. 4106 / 11.06.2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 4925 / 2005;
Regulamentului intern al Liceului Teoretic „ Nicolae Balcescu” Cluj-Napoca.
Art. 111. (1) Elevii din învatamântul liceal care solicita transfer la alt profil/specializare vor
susține examene de diferența.
(2) Obiectele de studiu, precum si materia din care se sustin examene de diferenta, se stabilesc
prin compararea curriculumului corespunzator profilului și specializarii solicitate, cu cel parcurs
de candidat în cadrul scolii de proveniența. Disciplinele la care se dau examene de diferenta sunt
cele prevazute în trunchiul comun al specializarii clasei la care se solicita transferul si care nu au
fost studiate de candidat. Se da examen de diferenta, separat, pentru fiecare disciplina si pentru
fiecare an de studiu.
(4) Nu se sustin examene de diferenta pentru disciplinele din curriculumul la decizia scolii.
Examenul de diferența este promovat daca elevul a obținut cel puțin media 5 (cinci).
(5) Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenta anuleaza dreptul de a participa în
continuare la examenul de evaluare și dreptul la transfer.
Art. 112. (1) Elevii din învatamântul liceal care solicita transferul la Liceul Teoretic „Nicolae
Balcescu” Cluj-Napoca vor susține un examen de evaluare constînd din cîte o proba scrisa la
doua discipline stabilite de catre conducerea școlii, în functie de profilul/specializarea la care se
solicita transferul.
(2) Examenul de evaluare se va sustine de catre:
elevii care provin de alte unitati scolare si solicita transferul la același profil și specializare; elevii
care provin de alte unitați școlare, solicita schimbarea profilului/specializarii și au promovat
examenul de diferenta; elevii care provin de la Liceul Teoretic „Nicolae Balcescu”, solicita
schimbarea profilului/specializarii și au promovat examenul de diferenta. Proba scrisa la o
anumita disciplina este promovata daca elevul a obținut cel puțin nota 7 (șapte). Nepromovarea
de catre un candidat a probei scrise, atrage dupa sine anularea dreptului de transfer a candidatului
respectiv.
(4) Media finala obținuta de fiecare candidat la examenul de evaluare se calculeaza ca medie
aritmetica a notelor obținute de acesta la cele doua probe scrise.
(5) Elevii care au promovat examenul de evaluare, vor fi admiși la profilul/specializarea
solicitate în limita locurilor disponibile, în ordinea descrescatoare a mediilor finale obținute la
examenul de evaluare.

