
 

 

Anunț  transfer elevi 

 

Conform prevederilor ROFUIP nr. 5.079/31.08.2016, cu modificările și completările 

ulterioare, a procedurii interne a  Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași, precum și a OMEC nr. 

4249/2020, în perioada 06 – 30 iunie 2022 are loc  transferul elevilor la Liceul Teoretic „Miron 

Costin”  Iaşi,  după următorul calendar: 

• 06 – 23 iunie 2022: depunerea cererilor la secretariatul unității și/sau online, pe adresa 

secretariat@ltmcis.ro ; 

(cei care au depus cereri pe parcursul anului școlar vor reînnoi solicitarea în perioada indicată) 

• 27 iunie 2022, ora 9.00: desfășurarea testărilor interdisciplinare; 

• 29 iunie 2022, ora 9.00: examene de diferențe, după caz, în vederea verificării 

cunoștințelor. 

Pentru ca cererea să fie aprobată și elevul să susțină testarea, este necesar ca: 

• media la purtare în ultimul an școlar să fie 10; 

• media pe anul școlar anterior să fie cel puțin egală cu ultima medie de la specializarea la 

care se solicită transferul, pentru elevii de liceu. 

Locurile disponibile, la această dată, pentru fiecare clasă sunt: 

Clasa a VI-a – 1 loc – intensiv engleză 

Clasa a VII-a – 4 locuri – regim normal 

Clasa a X-a  

- filologie – 1 locuri 

- științe sociale – 2 locuri 

- matematică – informatică – 2 locuri 

- științe ale naturii – 2 locuri 

Clasa a XI-a  
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- filologie – 1 locuri 

 

Testarea pentru clasele de gimnaziu se susține la disciplinele: 

• Limba și literatura română, matematică și engleză – pentru clasa a VI-a; 

• Limba și literatura română și matematică – pentru clasa a VII-a 

Testarea interdisciplinară pentru clasele de liceu se susține la disciplinele: 

• 1 – Matematică, 2 – Informatică, 3 – Fizică/Chimie/Biologie (probă la alegere) – pentru 

clasele de matematică-informatică; 

• 1 – Matematică, 2 – Biologie, 3 – Fizică/Chimie (probă la alegere) – pentru clasele de 

științe ale naturii; 

• 1 – Limba și literatura română, 2 – Istorie, 3 – Limba engleză – pentru clasele de filologie 

• 1 – Limba și literatura română, 2 – Istorie, 3 – Geografie/Logică/ Psihologie/ Economie – 

cf. nivelului clasei, (probă la alegere)  – pentru clasele de științe sociale. 

 

Proba va dura 1,30 h (90 minute, câte 30 minute corespunzătoare fiecărei discipline). 

 

Transferul poate fi aprobat dacă la testare se obține nota minimă 7,00 și la diferențe, nota 

minimă 5,00 (în cazul elevilor de liceu care schimbă profilul și/sau specializarea). În cazul în 

care există mai mulți elevi care obțin note peste 7,00 și numărul acestora depășește numărul 

de locuri disponibile, transferul va fi aprobat în ordinea descrescătoare a notelor, în limita 

numărului de locuri disponibile. 

Rezultatele la testare vor fi afișate pe 28 iunie 2022. 

Examenele de diferențe se organizează după afișarea rezultatelor, pe 29 iunie 2022, pentru 

elevii care au obținut minimum 7,00 la testare, iar validarea acestora în Consiliul de administrație 

al Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași se va face pe 30 iunie 2022.  

 

Director, 

Prof. Hadarag Necoară Marnela 


