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F01- PO-EU – 76 Anexa 1-Cerere tip de transfer intern
APROBAT/REFUZAT,
COLEGIUL TEHNIC ” EMANUIL UNGUREANU”
NR. ……………………din……./………/………………
Consiliul de Administrație din data
……………./……………/………………
DIRECTOR,

CERERE DE TRANSFER INTERN
ÎN COLEGIUL TEHNIC ”EMANUIL UNGUREANU” TIMIȘOARA
Subsemnatul (a)
(nume parinte / tutore)
…………………………………………………………………………………., domiciliat în
localitatea………………..………………. str. ………………………, nr. …., sc. …., ap. ……, judeţul
…………….., nr. telefon fix/mobil ……………………………………………………, în calitate de
părinte (tutore legal), vă rog să aprobați transferul fiului / fiicei …………………….........
….…….......................................……., de la Colegiul Tehnic ”Emanuil Ungureanu” Timișoara,
profilul......................, specializarea ................................................................... limbi moderne
studiate ............................./................................clasa ............anul școlar .........................., media
...................., la Colegiul Tehnic ”Emanuil Ungureanu” Timișoara, profilul.............................,
specializarea .........................................................................., clasa.............. în anul școlar …………….
A avut un număr total de absențe …….… din care nemotivate ……..… și nota la purtare în
anul școlar 2018-2019 .................................
Motivul pentru care solicit transferul este :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Anexez următoarele documente:
Adeverință de elev din care să reiasă media de absolvire a ultimului an de studiu;
Copie carte identitate părinte.
Mă angajez ca pe toată durata de şcolarizare a fiului / fiicei să colaborez cu dirigintele clasei,
conducerea școlii şi să răspund la toate solicitările acestora.

DATA

SEMNĂTURA mama

SEMNĂTURA tata

DECLARAȚIE

Declar pe proprie răspundere că am cunoștintă de prevederile legale privind transferul elevilor
din LEN nr.1/2011, din ROFUIP aprobat prin OMEN Nr.5079/31.08.2016 cu modificările și
completările ulterioare precum si de prevederile procedurii operaționale privind transferul elevilor
din Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu”.
Mă angajez să răspund de educația fiului/fiicei mele, de comportamentul acestuia/acesteia în
cșoală ci în afara cșolii, să particip la acțiunile organizate de cșoală, în beneficiul elevilor, să
răspund la toate solicitările cșolii cș să respect Regulamentul de ordine interioară al cșolii.

Data

Semnătura

Doamnei Director al Colegiului Tehnic “Emanuil Ungureanu”

F02- PO-EU – 76 Anexa 2- Cerere tip de transfer de la altă unitate, la CTEU

APROBAT,

APROBAT,

ŞCOALA DE PLECARE

ŞCOALA DE SOSIRE

_________________________________________________________

COLEGIUL TEHNIC ”EMANUIL UNGUREANU”

_________________________________________________

Nr. ………… din……/……/………

Nr. ………… din ……/……/………

Consiliul de Administraţie din ………………

Consiliul de Administraţie din ………………

DIRECTOR,

DIRECTOR,

L. S.

DIRECTOR,
L. S.

CERERE DE TRANSFER
LA COLEGIUL TEHNIC ”EMANUIL UNGUREANU” TIMIȘOARA

Subsemnatul (a) ……………………………………………………………., domiciliat în localitatea
(nume parinte / tutore)

…………………………. str. …………………….……………………, nr. …., sc. …., ap. ……,
judeţul …………….., nr. telefon fix/mobil ………………………, în calitate de părinte (tutore legal),
solicit transferul fiului / fiicei ……………………….……....................……., de la şcoala
……………..…………………………………………...………… la Colegiul Tehnic ”Emanuil
Ungureanu”Timișoara.
Menţionez că fiul / fiica ………………………………….……………… a absolvit clasa
..…... / a anul școlar 2018-2019 specializarea ………………………………………… cu media
generală

……….....

şi

media

la

purtare

….....…..

la

..................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...
A avut un număr total de absențe …… din care nemotivate ……
Motivul pentru care solicit transferul este :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Specializările pentru care optează fiul / fiica ………………….………………………………
sunt următoarele ( în ordinea preferinţelor) :
1. …………………………………………………………….
2. …………………………………………………………….
3. …………………………………………………………….

Am luat la cunoștință și cunosc prevederile Regulamentului de ordine interioară și condițiile
de susținere a diferențelor.
Menționez că fiul / fiica mea a studiat limba modernă I ………………….. , limba modernă II
………………………, religia ……………………
Anexez următoarele documente:
Adeverință de elev din care să reiasă media de absolvire a ultimului an de studiu, nota la purtare
și numărul total de absențe;
Copie certificat de naștere și carte de identitate a elevului;
Copie carte identitate părinte.

Mă angajez ca pe toată durata de şcolarizare a fiului / fiicei să colaborez cu dirigintele clasei,
conducerea școlii şi să răspund la toate solicitările acestora.
Semnătura mama

Data,

Semnătura tata

DECLARATIE

Declar pe proprie răspundere că am cunoștintă de prevederile legale privind transferul elevilor
din LEN nr.1/2011, din ROFUIP aprobat prin OMEN Nr.5079/31.08.2016 cu modificările și
completările ulterioare, precum si de prevederile procedurii operationale privind transferul elevilor
din Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu”.
Mă angajez să răspund de educația fiului/fiicei mele, de comportamentul acestuia/acesteia în
cșoală ci în afara cșolii, să particip la acțiunile organizate de cșoală, în beneficiul elevilor, să
răspund la toate solicitările cșolii cș să respect Regulamentul de ordine interioară al cșolii.
Data

Semnătura
Doamnei Director al Colegiului Tehnic “Emanuil Ungureanu”

F03- PO-EU – 76 Anexa 3- Calendarul de transfer al elevilor

VACANȚA DE VARĂ

1. Etapa II de transfer
a) Depunerea cererilor de transfer (programul de primire a cererilor se va afișa la
avizierul școlii și separat pe www.eungureanu.ro, (în funcție de activitățile
curente ale departamentului)
Termen: 22.07-22.08.2019
b) Analiza și aprobarea/respingerea cererilor de transfer
Termen: 21.08.2019
2. În cazul în care, după etapa a II-a de transfer, se constată existența unor locuri
disponibile (care pot proveni din retragerea unor cereri anterior depuse sau din
transferul unor elevi din CTEU către alte unități școlare), Consiliul de
Administrație va stabili calendarul pentru o eventuală etapă suplimentară de
transfer.
3. Susținerea examenelor de diferență pentru elevii aprobați, de principiu, la transfer.
Perioada: 02.09-04.09.2019

F04- PO-EU – 76 Anexa 4-Lista cu examenele de diferență ce se susțin la
schimbarea profilului/specializării, pentru elevii aprobați de principiu la transfer.
Disciplinele/Modulele la care se dau examene de diferență sunt cele prevăzute în trunchiul comun și
în curriculumul diferențiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se face transferul și care nu
au fost studiate de candidat. Se susține examen separat pentru fiecare clasă/an de studiu. Notele obținute la
examenele de diferență din curriculumul diferențiat se consemnează în registrul matricol, fără a fi luate în
calcul pentru media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu încheiat.
Nu se susțin examene de diferență pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii. (Art. 134.
Regulament cadru 2016)
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

Clasa

Profil/specializare
solicitat(ă) la transfer
pentru anul școlar
2018-2019

a X-a

economic/ tehnician în
activități economice

Discipline la care se susțin examene de diferență

CLASA

M1 PATRIMONIUL UNITĂȚII
M2 ORGANIZAREA UNITATII ECONOMICE

a IX-a

M3 CALITATEA PRODUSELOR SI SERVICIILOR
M1- BAZELE CONTABILITATII
a X-a

turism/ tehnician în
turism

M2-CALITATEA IN TURISM SI ALIMENTATIE
M3 - STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA

a IX-a

M4 - PROCESE DE BAZA IN ALIMENTATIE

a X-a

tehnic / tehnician în
instalații electrice

M1-TEHNOLOGII GENERALE IN ELECTROTEHNICA
M2 COMPONENTELE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

a IX-a

M3-MASURARI ELECTRICE IN CURENT CONTINUU
a X-a

tehnic / tehnician în
automatizări,
telecomunicatii, operator
tehnica de calcul

M1-TEHNOLOGII GENERALE IN ELECTRONICAAUTOMATIZARI

a IX-a

M2-ELECTROTEHNICA SI MASURARI TEHNICE
M1 PATRIMONIUL UNITĂȚII
M2 ORGANIZAREA UNITATII ECONOMICE

a XI-a

economic/ tehnician în
activități economice

M3 CALITATEA PRODUSELOR SI SERVICIILOR

a IX-a

M1 CONTABILITATEA UNITĂȚII ECONOMICE
M2 PROTECȚIA CONSUMATORILOR ȘI A MEDIULUI
M3 COMUNICARE PROFESIONALA

a X-a

M1- BAZELE CONTABILITATII
M2-CALITATEA IN TURISM SI ALIMENTATIE
M3 - STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICA
a XI-a

turism/ tehnician în
turism

M4 PROCESE DE BAZA IN ALIMENTATIE

a IX-a

M1- SERVICII HOTELIERE
M2-CALITATEA SERVICIILOR HOTELIERE
M3- GESTIUNE ECONOMICA

a X-a

M1-TEHNOLOGII GENERALE IN ELECTROTEHNICA
a XI-a

tehnic / tehnician în
instalații electrice/
tehnician electrotehnist

M2 COMPONENTELE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
M3-MASURARI ELECTRICE IN CURENT CONTINUU

a IX-a

M1-MĂSURĂRI ELECTRICE ÎN CURENT ALTERNATIV
M2-APARATE ELECTRICE

a X-a

M1-TEHNOLOGII GENERALE IN ELECTRONICAAUTOMATIZARI
a XI-a

tehnic/tehnician în
automatizări

M2-ELECTROTEHNICA SI MASURARI TEHNICE

a IX-a

M1-BAZELE ELECTRONICII ANALOGICE
M2-BAZELE ELECTRONICII DIGITALE
M3-INSTALAȚII ELECTRICE

a XII-a
zi/

a X-a

nu se admit cereri de transfer de la altă specializare/ calificare profesională ci doar in
cadrul aceluiasi domeniu

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL
Interviu sustinut cu agentul economic partener de practică
a X-a,
electrician exploatare joasa
tensiune

M1-TEHNOLOGII GENERALE IN ELECTROTEHNICA
M2 COMPONENTELE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

a IX-a

M3-MASURARI ELECTRICE IN CURENT CONTINUU
Interviu sustinut cu agentul economic partener de practică
a X-a
electromecanic utilaje si instalatii
industriale

M1-DESEN TEHNIC
M2-TEHNOLOGIA LUCRARILOR MECANICE
M3-CIRCUITE ELECTRICE
M4-MASURARI NEELECTRICE SI ELECTRICE

a IX-a

