
 
Școala (de unde pleacă)   

 

.................................................................................... 

Adresa: ……………………………………………... 

……………………………………………………… 

Tel. /Fax ..................................................................... 

     E-mail: ........................................................................   

Școala (la care vine) 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ” 
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, București 

Telefon/Fax: 0213486271 

E-mail : scoalanicolaelabis@gmail.com 

Site: https://scoala89.invatamantsector3.ro  

C.I.F. 32579777

 

Nr. ..........................din …………………………. 

           

       AVIZUL CONSULTATIV al Consiliului de  

Administrație din data de ________________ 

              

               DIRECTOR , 

_________________________________ 

 
 

Nr. .................. .din ..................................................  

 

ACORD/DEZACORD cf. hotarȃrii Consiliului de   

Administrație din data de ___________________ 
 

DIRECTOR, 

 __________________________________ 

 

Doamnǎ Director, 
 

Subsemnații: 

Tata/Tutore/Reprezentant legal .................................................................................... B.I./C.I. 

seria ........... nr. ................................, loc de munca ………………………………………..……. functia 

................................................................, telefon acasa, telefon serviciu, telefon mobil 

.................................................................................................................................................................  

Mama/Tutore/Reprezentant legal ............................................................................... B.I./C.I. 

seria ........... nr. ................................, loc de munca,……………………………………………... functia 

................................................................, telefon acasa, telefon serviciu, telefon mobil 

....................................................................................................................................................................... 

Domiciliati ȋn localitatea ...................................................., str......................................................... 

……………………………., nr. …………...., bl. ...................., ap. .............., etaj ...................................... 

Parinți/Tutori/Reprezentanți legali ai copilului (numele și prenumele) ………………………...  

 ………….............................................. Cod Numeric Personal ................................................................., 

nǎscut la data de ....................................., ȋn localitatea ................................................................................ 
 

Solicit transferarea copilului meu de la Școala .............................................................................., 

din localitatea/ sectorul ......................................................, absolvent al clasei ..........................................., 

la Scoala Gimnaziala „Nicolae Labis” ȋn clasa a ..................................................................................... . 

 

Precizam ca prima limbǎ modernǎ studiatǎ este ............................................................................... 

iar a doua limbǎ modernǎ studiatǎ este ......................................................................................................... 
 

Solicit transferul din urmǎtoarele motive: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data , Semnatura , 

................................. ................................... 
 

Anexez urmǎtoarele documente :  
 Declarația pe proprie rǎspundere 

 Copia certificatului de nastere al copilului 

 Copia actelor de identitate ale pǎrinților/ tutorilor/reprezentanților legali 

 Copie hotǎrȃre judecǎtoreascǎ privind tutela copilului sau certificat de deces pǎrinte (dacǎ este cazul) 

 Copie certificat de handicap/orientare școlarǎ (dacǎ este cazul) 

 Foaia matricolǎ a copilului 

 Fișa medicalǎ a copilului 
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Nr……...... / .....…………………. 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………, părintele/ tutorele legal 

instituit/ reprezentantul legal al copilului……………………………………….. domiciliat(ă) în 

localitatea ……………………………, str. ……………………………………………………………., 

nr. ………bl. ……..sc …... ap. ……. judeţul/sectorul ………………………., legitimat(ă) cu ………… 

seria ………. nr. …………………, CNP ………………………………………………. declar pe 

proprie răspundere că datele și informațiile cuprinse în cererea- tip de TRANSFER sunt corecte.  

 

Totodată, declar că am înțeles următoarele:  

● aprobarea transferului se face conform O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu completǎrile și 

modificǎrile ulterioare; 

 

Art. 148. — Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de la o unitate 

de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională 

la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ la care se face transferul 

Art. 149. — 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. 

Art. 150. — (1) În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar şi gimnazial, precum şi în 

învăţământul profesional, liceal şi postliceal elevii se pot transfera de la o grupă/formaţiune de studiu 

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

maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiune de studiu. 

(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de 

antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiune de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba 

depăşirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului. 

Art. 154. — (1) Transferul elevilor de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de circulaţie 

internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu predare intensivă, respectiv bilingvă, a 

unei limbi de circulaţie internaţională se realizează astfel: 

a) la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se pot transfera de la o unitate de 

învăţământ la alta, de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de circulaţie internaţională în 

regim normal la o formaţiune de studiu cu predare intensivă a unei limbi de circulaţie internaţională 

vor susţine un test de aptitudini şi cunoştinţe la limba modernă; 

b) testul de aptitudini şi cunoştinţe va fi elaborat la nivelul unităţii de învăţământ în care elevul se 

transferă, de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unităţii de învăţământ; 

(4) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea 

prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii: 

a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al 

municipiului Bucureşti; 

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de 

direcţia de sănătate publică; 
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e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare 

bilingv la celelalte clase; 

f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.” 

 

 

● la data comunicată de unitatea de învățământ voi prezenta la secretariatul unității de învățământ 

documentele care au stat la baza tranfererului fiicei mele/ fiului meu 

……………………………………………………………..…………………...………………….. 

 

 Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere și 

sub sancțiunea nulității solitǎrii faptul că datele din prezenta cerere de transfer sunt reale. 

 

 

     Semnatura,                  Data, 

  

____________________      __________________ 

 

 

 

 

● Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învățământ, 

în vederea soluționării cererii de transfer a minorului. 

 ● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de 

învățământ, în vederea soluționării prezentei cereri 

 ● Sunt de acord / Nu sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor mele cu caracter personal 

în scopuri de arhivare. 
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Nr……...... / .....…………………. 

CĂTRE, 

ȘCOALA .................................................................................................................................... 

 

 

Prin prezenta vǎ solicitǎm sǎ ne trimiteți copie dupǎ foaia matricolǎ pentru clasele ............................, 

a elevului ............................................................................................ nǎscut la data de ..............................., 

Cod Numeric Personal .................................................................................., care va fi ȋnscris ȋn clasa a 

........................, ȋn urma transferului la Școala Gimnazială “Nicolae Labiș” ȋn anul scolar 20....../ 20........ 

 
 

                           DIRECTOR,     SECRETAR-ȘEF , 
 

                      ___________________________   _______________________________

 

 

 

........................................................................................................................................................................ 
 
 

............................................................................................. 

( Unitatea de invatamant ) 

............................................................................................. 

( Adresa ) 

 
 

Nr. .................... din ............................... 

 

 

 

CǍTRE 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE LABIȘ” 
 

 

La adresa dumneavoastrǎ nr. ................................., vǎ trimitem copie de pe foaia matricolǎ pentru 
 

clasele ........................ promovate la unitatea noastrǎ școlarǎ, ȋn anii școlari ................................................... 
de cǎtre elevul ........................................................................................................ nǎscut la data de 

..............................., Cod Numeric Personal .................................................................................. . 
 

Vǎ rugǎm sǎ ne trimiteti confirmare de primire a documentului. 
 

 

DIRECTOR, 

 
 

 

    SECRETAR , 
 

                           ________________________                                                  ________________________________ 
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