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TRANSFERUL ELEVILOR ÎN PERIOADA VACANȚEI DE VARĂ
AN ȘCOLAR 2020-2021
1. Depunerea și înregistrarea cererilor de transfer la secretariatul unității școlare – termen
31.08.2020
2. Desfășurarea examenelor de diferență – 31.08.2020 – 04.09.2020
 Pentru profilul Teologic, elevii vor susține diferențe la disciplinele Teologice1
 Pentru profilul Real (Matematică-Informatică), elevii vor susține diferențe la
disciplina Matematică (valabil pentru elevii care se transferă de la un alt profil
decât Matematică-Informatică)
3. Susținerea examenelor de diferență:
 01.09.2020, ora 10:00 – Matematică.
 02.09.2020, ora 10:00 – Teologie2
 03.09.2020, ora 10:00 – Limba română / Matematică3
4. Afișarea rezultatelor – 07.09.2020
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
(Capitolul IV - Transferul copiilor și elevilor):
Art. 150 (1) În învățământul antepreșcolar/preșcolar, primar și gimnazial, precum și în
învățământul profesional, liceal și postliceal elevii se pot transfera de la o grupă/formațiune de
studiu la alta, în aceeași unitate de învățământ sau de la o unitate de învățământ la alta, în
limita efectivelor maxime de antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă/formațiune de studiu.
Art. 151 (1) În învățământul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care
se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este
condiționată de promovarea examenelor de diferență.

Comisia de transfer

Pentru transferul la profil Teologic, elevii trebuie să facă dovada susținerii probei de aptitudine.
Bibliografie Teologie:
 cls. a X-a: Cartea lui Iona – Sfânta Scriptură
 cls. a XI-a: Evanghelia după Matei – Sfânta Scriptură
3
Pentru situații în care există mai multe solicitări de transfer pentru un singur loc, în caz de
calificative sau medii egale, se va organiza testare la disciplinele Limba română și Matematică
(valabil pentru ciclul primar și gimnazial).
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