COLEGIUL NAȚIONAL „IULIA HASDEU”
Bd. FERDINAND I, Nr. 91, Sector 2, București
Tel. secretariat: 021 252 45 08
Fax secretariat: 031 405 6230
E-mail: secretariat@cnih.ro
Nr. _______/________________
Se aprobă transferul, conform
ședinței Consiliului de Administrație al
CNIH din data
_______
clasa ____, an școlar

Nr.
Avizul Consiliului de Administrație al
Liceu/Școala/Colegiu
Adresa școlii
din data
Director,

Director,
Prof. Niculina Filat

DOAMNĂ DIRECTOR,
Subsemnatul(a),

_________________________________

cu

domiciliul

în

______________________, strada _______________ nr . _____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap.
____ , sector ___ , telefon __________, adresă de e-mail: _________________________, în
calitate de părinte/tutore al elevului (ei) _______________________________________, de la
Liceul/Colegiul
____________,

________________________________,

filiera

____________

profil

specializare _______________, clasa ________, vă rog să aprobați

transferul fiului / fiicei mele la Colegiul Național „Iulia Hasdeu”, în clasa ______, profilul
_________, specializarea _____________________ .
Menționez că media generală la finalul clasei a _______ este ______________ .
Media la purtare la finalul clasei a _____ este ________ .
Limbi străine studiate:
• Limba I __________________________
• Limba II _____________________
• Motivul transferului
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

•
•
•

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
Adeverință de studii pentru clasa ________
Copii după certificatul de naștere și cartea de identitate elev/elevă.
Anexa eliberată de școala gimnazială pentru echivalarea/recunoașterea notelor la limba
modernă (pentru clasele bilingve: engleză/spaniolă). Aceasta este necesară doar pentru profilul
real, specializarea matematică-informatică, bilingv limba engleză; profilul umanist, specializarea
filologie bilingv limba engleză; profilul umanist, specializarea filologie bilingv limba spaniolă).

•

Alte documente care să susțină motivul transferului:

Mă angajez ca pe toată durata școlarizării fiului meu/fiicei mele:
•

să răspund de educația și comportamentul fiului meu/fiicei mele, în școală și în afara școlii;

•

să particip la toate acțiunile organizate în beneficiul elevilor;

•

să colaborez cu dirigintele clasei si conducerea școlii;

•

să aibă o ținută decentă la orele de curs;

•

să nu deranjeze printr-un comportament neadecvat colectivul de colegi, respectiv cadrele

didactie;
•

să respecte prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului

preuniversitar (O.M.E.C nr. 5447/31.08.2020 cu modificările și completările ulterioare) și pe cele ale
Regulamentului de Ordine Interioară a l C.N.I.H.

Menționez că am luat la cunoștință că se va susține o probă de departajare la:
-

limba și literatura română pentru profilul umanist, specializarea filologie (probă scrisă și orală)
în data de 1 septembrie 2021, ora 9.00.

-

matematică pentru profilul real, specializarea matematică-informatică (probă scrisă) în data de
2 septembrie 2021, ora 9.00;

-

chimie pentru profilul real, specializarea științe ale naturii (probă scrisă) în data de 2 septembrie
2021, ora 13.00;
Rezultatele de la aceste probe nu se contestă.

În situația în care transferul este de la alt profil sau specializare, veți primi pe adresa de e-mail
disciplinele la care se vor susține examene de diferență. Aceste examene vor fi în perioada 6-7
septembrie 2021.

Data: ________________

114

Semnătura: ____________

