
Liceul Teoretic „George Călinescu” 

       București, sector 1 

      Calendar transferuri 

   Anul școlar 2022 – 2023 

 

 

- Depunerea cererilor de transfer pentru profilul/specializarea/ anul de studiu la 

care există locuri disponibile:   

11.07 – 15.07.2022 

 

- Aprobarea/respingerea cererilor de transfer în CA–ul unității*:  

18.07-19.07.2022 

*În cazul în care transferul se face cu schimbarea profilului/specializării, elevii 

care îndeplinesc criteriile de transfer vor primi aviz de principiu pentru susținerea 

examenelor de diferențe. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferențe 

anulează dreptul la transfer. 

- Susținerea examenelor de diferențe*:  

          29.08 – 31.08.2022 

*Disciplinele la care se susțin examene de diferențe sunt cele prevăzute în 

trunchiul comun al specializării clasei la care se solicită transferul și care nu au fost 

studiate de candidat sau au avut alocat un număr de ore mai mic. Se va susține 

examen separat, pentru fiecare disciplină și pentru fiecare an de studiu. (a se vedea 

anexa 1) 

- Afișarea rezultatelor finale:  

          1 septembrie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Liceul Teoretic „George Călinescu” 

          București, sector 1 

Documente necesare pentru dosarul de transfer 

Anul școlar 2022 - 2023 

1. Cerere tip (modelul postat pe site-ul liceului)  

Cererea de transfer se va semna de către ambii părinți/tutori legali sau, în cazul în care este 

semnată doar de un părinte, va fi însoțită de acordul scris al celuilalt părinte. În situația 

familiilor monoparentale, va semna cererea de transfer părintele căruia i-a fost încredințat 

copilul și va anexa copia sentinței de încredințare. 

2. Adeverință de studii pentru anul școlar precedent (pentru elevii care doresc transferul la 

clasa a X-a), respectiv pentru anii școlari corespunzător claselor a IX-a, a X-a, a XI-a pentru 

elevii care doresc să se transfere la clasele a XI-a, respectiv a XII-a 

3. Adeverință din care să reiasă media de admitere în liceu și notele obținute la Evaluarea 

Națională 

4. Adeverință din care să rezulte numărul total de absențe motivate și nemotivate din anul 

școlar precedent 

5. Copii ale diplomelor obținute la olimpiadele și concursurile școlare în ultimii doi ani școlari 

6. Copie după certificatul de naștere și cartea de identitate ale elevului 

7. Copii după cărțile de identitate ale părintelui/părinților (susținătorilor legali, după caz) 

ATENȚIE! Dosarele incomplete vor fi respinse 

 

CRITERII DE DEPARTAJARE 

1. Se vor aproba, prioritar, cererile de transfer ale elevilor din Liceul Teoretic „G. Călinescu” 

2. Cererile elevilor veniți din alte unități școlare vor fi analizate pe locurile rămase vacante 

după rezolvarea cererilor de transfer ale elevilor interni 

3. Dacă sunt mai multe cereri de transfer decât numărul locurilor vacante, se va face o 

departajare pe baza punctajelor, în ordine descrescătoare, referitoare la următoarele criterii: 

● media generală pentru anul școlar precedent (care trebuie să fie mai mare decât cea 

mai mică medie generală din clasa unde se solicită transferul)  
● participarea la olimpiade și concursuri școlare  
● media de admitere în liceu  
● nota la Evaluare Națională la disciplină matematică, pentru clasele cu specializarea 

matematică- informatică și la limba și literatura română, pentru clasele cu 

specializarea filologie 
 

       4. Elevii vor fi admiși în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, calculate conform 

criteriilor menționate anterior 


