COLEGIUL NATIONAL „GARABET IBRĂILEANU”
Iasi, Strada Oastei nr. 1

PROIE

Tel/Fax 0232-264470

HOTĂRÂRE NR. 42 / 03.07.2017
privind aprobarea transferurilor elevilor pentru anul școlar 2017-2018

Consiliul de Administraţie al Colegiului Național „G. Ibrăileanu” Iaşi întrunit în
ședința ordinară la data de 03.07.2017
Având în vedere expunerea de motive susținută de prof. Chirilă Constantin,
președintele CA și referatul de specialitate nr 21/ 29.06.2017 prin care doamna director
adjunct Carapanu Dorina solicită analiza și aprobarea procedurii pentru transferuri.
Având în vedere că în şedinţa CA din data de 03.07.2017 s-a analizat şi s-a aprobat
procedura de transferuri pentru anul școlar 2017-2018.
Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare și funcționare a
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată cu ORDIN
MECTS nr. 4619 / 2014;
Având în vedere prevederile ROFUIP aprobat cu O.M.E.N. nr. 5079/2016
Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011, ale Legii nr. 53/2003 republicată,
privind Codul muncii;
În temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă calendarul de efectuare a transferurilor pentru anul școlar 2017-2018
conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă procedura de transferuri pentru anul școlar 2017-2018 conform anexei
2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Compartimentele funcţionale ale unităţii şi persoanele în cauză vor duce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale
unității și va fi afișată prin grija secretarului CA.
Președinte ședință,
Contrasemnează
Prof. Chirilă Constantin
Secretar, prof. Redinciuc Iuliana

Total membri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

13
7
7
-

COLEGIUL NATIONAL „GARABET IBRĂILEANU”
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Anexa 1

CALENDARUL TRANSFERURILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-1018
1. Afișarea locurilor disponibile pentru transfer până la data de 18.08.2017.
2. Depunerea cererilor de transfer în perioada 21.08.2017 - 24.08.2017 la
secretariatul unității de învățământ între orele 12.00- 14.00.
3. Susținerea examenelor de diferență în perioada 30.08.2017 – 04.09.2017, ora 10
4. Analiza cererilor de transfer, în vederea aprobării, în ședința Consiliului de
Administrație, în perioada 04-06.09.2017
5. Afișarea listei cu transferurile aprobate: 06.09.2017

Director,
Prof. Chirilă Constantin
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Aprobat în Consiliul de Administrație
Din data de 03.07.2017
Director,

Anexa 2

PROCEDURA
de transferuri pentru anul școlar 2017-2018
Art.1. Elevii de la Colegiul Național „G. Ibrăileanu” care solicită transferul la altă specializare
trebuie să aibă nota la disciplinele de specialitate din trunchiul comun cel puțin 8 și nota 10 la
purtare.
Art. 2. Examenele de diferențe se vor susține în perioada 30.08-04.09.2017.
Art.3. În vederea aprobării transferului, elevul solicitant va îndeplini următoarele condiții
(condiții eliminatorii):
1. nota 10.00 (zece) la purtare în anul școlar 2016-2017;
2. media de promovare a clasei, în anul școlar 2016-2017, să fie cel puțin egală cu ultima
medie a elevului promovat de la clasa/specializarea la care se solicită transferul;
3. Pentru elevii care vor susține examenul de diferențe, nota minimă de promovare este
8.00 (opt).

