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Anexa 8 la ROF a LTOG 

 

 

Revizuit în CA din 18.02. 2019 

REGULAMENTUL  DE TRANSFER AL ELEVILOR DIN CICLUL LICEAL 

 

În conformitate cu prevederile legislative în vigoare, ROI, ROFUIP și cu procedura de transfer a 

Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” : 

 

1. În cadrul învățământului liceal din Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, elevii din clasele a IX-a 

a X si a XI, nu se pot transfera in timpul anului școlar .Transferurile elevilor se realizeaza  în 

perioada vacanței de vară, dacă media de absolvire a clasei a IX-a, a X si a XI,dupa caz, este cel 

puțin egală cu media ultimului promovat din clasa/specializarea la care se solicita transferul  și 

nota la purtare este 10. 

 

2. În Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera/ 

specializarea este condiționată de promovarea examenelor de diferență și examenului scris  de 

evaluare a cunoștiințelor pentru fiecare profil/ specializare.  

2.1. În conformitate cu profilul Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”, elevii se pot transfera, astfel: 

a. de la profil real matematică-informatică  la profil real științele naturii  

b. de la profil real științele naturii la profil real la matematică-informatică 

c. de la profil uman la profil real (una din specializări) 

d. de la profil real la profil uman (științe sociale) 

2.2. În cazul transferului intern , în cadrul Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”, la schimbarea 

profilului, de la profil real la profil uman și invers, elevii vor susține examenul scris de 

evaluare a cunoștiințelor pentru specializarea la care se transferă. 

2.3. La finalul clasei a IX și a X-a elevii care se transferă intern, în cadrul Liceului Teoretic 

„Onisifor Ghibu” la același profil (de la profil real sprecializarea matematică informatică la 

profil real specializarea științele naturii și invers) NU susțin examenul scris de evaluare a 

cunștiintelor. Elevii din ciclul superior al liceului se pot transfera doar în cadrul aceluiași 

profil/specializare. 

2.4. Elevii de la alte unități de învățământ care doresc să se transfere la Liceul Teoretic 

„Onisifor Ghibu” vor susține examenul de evaluare a cunoștiințelor pentru profilul/ 

specializarea la care se transferă. 
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2.5..Examenul  scris se va susține pentru  fiecare dintre specializări , la următoarele discipline 

astfel: 

 

 

 

1. Specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ  

 Discipline la care se susține examenul:  matematică, informatică şi fizică 

2. Specializarea ŞTIINŢELE NATURII 

 Discipline la care se susține examenul:  matematică, chimie şi biologie 

3. Specializarea ŞTIINTELE SOCIALE  

 Discipline la care se susține examenul:  limba română, istorie şi geografie 

 

2.6. Directorul unității de învățământ stabilește, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de 

administrație, componența comisiilor de examen și datele de desfășurare a examenelor.  

2.7. Probele din cadrul examenului scris de evaluare a cunoștiințelor se susțin în trei zile 

consecutive . Pentru fiecare disciplină din cadrul specializării se stabilește o zi ( de regula 

luna septembrie) , datele urmând a fi afișate pe site-ul școlii. 

2.8. La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeași specialitate sau, 

după caz, specialități înrudite/din aceeași arie curriculară.  

2.9. Proba scrisă a examenelor are de 90 de minute din momentul primirii subiectelor. 

2.10. Pentru promovare media minimă la fiecare disciplină este cel puțin 7. 

2.11. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita locurilor 

disponibile.  
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