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CALENDAR PRIVIND TRANSFERUL ELEVILOR ÎNCEPÂND CU  

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

Data Activitatea 
Documentele necesare pentru elevii altor 

unități școlare care solicită transferul  

Perioada I 
 
06-20.07.2020 
Ora 10-12 

Depunerea cererilor de transfer (după 
închierea situației școlare) 

Pentru elevii din alte unități școlare care solicită 

transfer la CN HCC Alba Iulia 

a. Foaia matricolă /adeverință de studii (pentru 

toți anii  școlari absolviți la alt liceu) 

b. Adeverința privind numărul de absențe 

c. Caracterizare din partea dirigintelui/ dirigintei 

d. Copie certificat de naştere elev 

e. Copie carte de identitate elev  

f. Copie carte de identitate suținător legal 

g. Copii diplome olimpiade/concursuri 
 
Pentru elevii din CN HCC Alba Iulia 
a. Copie carte de identitate suținător legal 

 

Perioada II  
 
28.07-
15.08.2020 
Ora 10-12 

Depunerea cererilor de transfer (după 
închierea situației școlare) 

Documentele privind solicitarea transferului se pot depune la colegiu sau se pot trimite arhivate 
(arhiva SE REDENUMEȘTE cu numele și prenumele elevului) la adresa office@hcc.ro. 

În această ultimă situație compartimentul  secretariat va confirma telefonic, susținătorului legal, 
primirea documentelor și îl va informa cu privire la disciplinele stabilite pentru exemenele de 

diferență 
Data Activitatea Observații 

24.08.2020 
Ora 15  

Afișarea programării examenelor de 
diferență (data/ ora / sala)  
 

Afișarea se va realiza pe site-ul colegiului 
www.hcc.ro și la avizierul colegiului  

31.08.2020-
04.09.2020 

Susținerea examenelor de diferență 
(scris, oral /practic pentru fiecare an de 
studiu)  
 

 

07.09.2020 
ora 12,00 

Afișarea la avizierul colegiului (serviciul 
secretariat) a Hotărârii Consiliului de 
Administrație privind transferul elevilor 
pentru anul școlar 2020-2021 
 

Pentru elevii de la alte unități școlare care au 
obținut acordul Consiliului de Administrație al 
CNHCC părinții vor ridica de la serviciul 
secretariat acordul de transfer. 

09.09.2020 
până la ora 
11,00 

Depunerea la serviciul secretariat a 
acordului de transfer, contrasemnat de 
unitatea școlară de unde provine elevul, 
de către susținătorul legal și elev. 

Doar pentru elevii de la alte unități școlare 

Prezența susținătorului legal și a elevului este obligatorie pentru încheierea Contractului 
educațional, completării cererii pentru studiul religiei și a declarației de consimțământ 

privind prelucrarea și utilizarea  datelor personale 

 

Director  
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