
Ministerul Educaţiei Naționale 

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI 

Strada Tudor Vladimirescu nr. 4 

Tel./Fax: 0230/562420 

e-mail: ctradauti@yahoo.com 

Website: www.ctradauti.ro 

 

 

 

GRAFIC 

PENTRU TRANSFERUL ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

 

29 iunie 2020 Afisarea tematicii pentru examenele de 

diferenţe pe site-ul liceuluiwww.ctradauti.ro 

26 iunie-14 august Depunerea cererilor pentru transfer la 

secretariat; cererea va fi insotită de adeverinta 

de studii/foaie matricola de la unitatea de 

unde doreste sa se transfere elevul 

1-4 septembrie 2020 Susţinerea examenelor de diferenţe 

6 septembrie 2020 Afişarea rezultatelor la examenele de 

diferenţe. 

6 septembrie 2020 Soluţionarea cererilor de transfer în Consiliul 

de Aministraţie. 

Precizari: 

-Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea Consiliului de Administraţie al unităţii 

de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al Consiliului de 

Administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă. 

-În învăţământul liceal, elevii se pot transfera de la o formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi 

unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime 

de elevi la formaţiunea de studiu. 

-Aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, 

specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea examenelor de 

diferenţă. 

- In cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele X - XII se pot transfera, de regulă, dacă 

media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la 

care se solicită transferul, conform ANEXEI  1. 

-Elevii care au finalizat clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de trei ani se pot 

transfera doar în clasa a IX-a a învăţământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la 

profilul şi specializarea la care solicită transferul.(ART.152 ROFUIP). 

Director adjunct, 

Prof.Popescu Angela 
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ANEXA 1  

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUŢI 
 

  AN ŞCOLAR 2020-2021 
 

  

Clasa 

Media minimă cu 
care s-a 

promovat clasa 

X A matematică informatică intensiv 7.44 

X B  ştiinţe ale naturii 7.38 

X C  filologie 8.32 

X D stiinţe sociale 8.66 

X E tehnician în activităţi economice 6.86 

X F tehnician în activităţi economice 7.33 

X G tehnician desenator pentru construcţii şi 
instalaţii 6.94 

X H tehnician mecatronist 5.61 

X I tehnician în industria textilă 6.25 

XI A matematică informatică intensiv 7.86 

XI B filologie 7.94 

XI C stiinţe sociale 7.94 

XI D tehnician în activităţi economice 7.00 

XI E tehnician în activităţi economice 7.31 

XI F tehnician desenator pentru construcţii şi 
instalaţii 6.22 

XI G tehnician mecatronist  5.57 

XI H tehnician transporturi 5.87 

XII A matematică informatică intensiv 6.76 

XII B stiinţe ale naturii 7.55 

XII C filologie 8.63 

XII D stiinţe sociale 8.13 

XII E tehnician în activităţi economice 6.97 

XII F tehnician în activităţi economice 6.71 

XII G tehnician desenator pentru construcţii şi 
instalaţii 6.73 

XII H tehnician mecatronist  5.76 

XII I  tehnician în instalaţii electrice 6.32 

X Ap mecanic auto 6.36 

X Bp mecanic auto 5.77 

X Bp mecanic auto 5.02 

X Dp  tinichigiu vopsitor  auto   

X Ep  tinichigiu vopsitor  auto 5.72 

XI Ap  mecanic auto 6.26 

XI Bp mecanic auto 6.26 

XI Cp electrician exploatare  joasă tensiune / 
confecţioner produse textile 5.78 

XI Dp tinichigiu vopsitor  auto 5.86 



  

   


