
  

Transferul elevilor la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iași 

pentru anul școlar 2022-2023 

Transferul elevilor pentru anul școlar 2022-2023 se organizează în perioada 
25.08.2022 - 30.08.2022 în limita locurilor disponibile pentru fiecare 
clasă/profil/specializare cu respectarea procedurii avizată la nivelul unității de 
învățământ și a reglementărilor Ministerului Educației. 

Elevii din ciclul liceal vor putea solicita transferul la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan 
Cuza” având în vedere următoarele:  
▪ există locuri disponibile; 
▪ nota la purtare este 10 (condiție eliminatorie); 
▪ notă obținută în urma susținerii examenului de diferențe/testării să îi permită, 

conform ierarhiei, ocuparea locului la specializarea solicitată. 
Aceste condiții se aplică și elevilor din Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” care 

solicită transfer la altă clasă sau specializare. 

Calendar: 

22.08.2022 - Depunerea cererilor prin care se solicită aprobarea susținerii 

examenului de diferențe/testare în vederea transferului elevilor de către 

părinți/tutori legali la secretariatul școlii în intervalul intervalul orar 900 – 1400. 

25.08.2022, ora 900– Susținerea examenului de diferențe/testare. Subiectele vor viza 
disciplinele: 
            Gimnaziu – limba și literature română, matematică. 

Liceu, profil real - matematică, informatică, educație muzicală (pentru candidații 
care provin de la licee tehnologice), educație plastică (pentru candidații care provin de 
la licee tehnologice). 

Liceu, profil uman - istorie, latină, engleză, educație muzicală (pentru candidații 
care provin de la licee tehnologice), educație plastică (pentru candidații care provin de 
la licee tehnologice). 

Elevii vor susține examenul de diferențe/testare din materiile disciplinelor mai sus 
menționate pentru fiecare an școlar anterior transferului, aferent ciclului 
gimnazial/liceal. 

Candidații se vor prezenta în ziua susținerii examenului de diferențe/testare, în 
copul A al Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iași, la ora 830. 

26.08.2022 - Analiza în ședința Consiliului de administrație a dosarelor de transfer, în 
vederea aprobării/respingerii. 

29.08.2022 – Afișarea listei cu transferurile aprobate. 

30.08.2022 – Depunerea de către părinți /turore legal a dosarelor de transfer (cerere 
– tip de transfer avizate de ambele unități școlare, acte de identitate elev- copii ale carții 
de identitate+certificat de naștere, adeverință cu media de la Evaluarea Națională, foaia 
matricolă, fișa medical, copii cărți de identitate părinți). 


