
Liceul Teoretic “Nikolaus Lenau”      

Str. Gh. Lazar, nr.2; 

300078, Timisoara 

Tel./fax: 0040-256-201.885 

e-mail: n.lenauschule@yahoo.de         

1 

 

Nr. înreg.  121/29.01.2019 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND TRANSFERUL ELEVILOR ÎN VACANȚA 

INTERSEMESTRIALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 
(Extras) 

 

 

8.1. Transferul elevilor de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” la alte unităţi şcolare 

8.1.1   Depunerea unei cereri prin completarea unui  formular tip (Anexa 1) la secretariatul şcolii –

secretariatul elevilor; 

8.1.2    Convocarea CA al şcolii, de către director, în vederea discutării cererilor de transfer; 

8.1.3 Discutarea cererii în  CA al şcolii şi eliberarea avizului cu privire la cererea depusă; 

8.1.4    Afișarea deciziei cu privire la cererea depusă; 

8.1.5.  Decizia va fi comunicată diriginţilor; 

8.1.6.  Secretariatul şcolii va comunica responsabililor ISJ TM transferurile efectuate la alte unităţi 

şcolare. 

 

8.2. Transferul elevilor de la alte unităţi şcolare la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”  

8.2.1 Înregistrarea cererii de transfer la L.T.N.L  însoţită de o copie de pe foaia matricolă/ 

adeverinţă de studii  și o adeverință cu numărul de absențe motivate/nemotivate din semestrul/anul 

şcolar precedent. 

8.2.2  Convocarea CA al şcolii, de către director, conform calendarului în vederea discutării cererii 

de transfer şi transmiterea către IŞJTM; 

8.2.3  Discutarea cererii în  CA al şcolii şi emiterea unei decizii cu privire la cererea depusă.  

8.2.4  Decizia va fi transmisă diriginţilor. 

Diriginţii, nu vor înscrie elevul transferat, până la primirea situaţiei şcolare de către şcoala de la 

care s-a transferat, apoi vor opera în catalog transferul pe baza deciziei comunicate. 

 

 

9.  CRITERII DE DEPARTAJARE 

Se vor aproba, prioritar, cererile de transfer între clase, în interiorul liceului.  Cererile celor veniți 

din alte unități școlare vor fi discutate pe locurile rămase vacante după rezolvarea cererilor de 

transfer a elevilor interni. 

Dacă sunt mai multe cereri de transfer decât numărul locurilor vacante,  

• la nivel gimnazial şi liceal se va face selecţia în funcţie de: 

o media generală pe anul şcolar precedent, si pe semestrul I din  anul scolar in curs care 

trebuie să fie de regulă mai mare decât cea mai mică medie generală din clasa unde se 

solicită transferul (condiție obligatorie) (cu pondere de 25% din punctajul final) 

• la nivel primar se va face selecţia în funcţie de: 
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1. o recomandare medicală, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de către 

Direcţia de Sănătate Publică conform ROFUIP; (20 puncte) 

2.   alte recomandări în urma unor expertize de specialitate (10 puncte) 

3. participare la activități extrașcolare în limba germană sau de păstrare și transmitere a 

tradițiilor minorității germane  (15 puncte) 

Elevii care solicită transfer cu schimbarea limbii de predare vor susţine examene de diferenţă la 

disciplina limba germană maternă. 

Excepțiile de la regulile stipulate în ROFUIP art. 155 sunt: expertize medicale sau de altă 

specialitate, ce recomandă transferul la alt profil/ altă specializare si nu pot fi aprobate de către CA 

al Liceuluii Teoretic Nikolaus Lenau. Aceste situații sunt de competența IȘJ Timiș. 
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NR.____________/_____________      Anexa 1- Cerere Transfer Intern 

 

Aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din _________________    L.S.        

Semnătură Director, prof. Elena Wolf 

 

DOAMNĂ DIRECTOR, 

 

Subsemnatul(a) _______________________________ domiciliat(a) in 

______________________________ str.__________________________________ nr.__________ 

bloc _________ sc. __________ etj. __________ ap.____________ sector __________, telefon fix 

___________________ mobil ___________________ va rog sa aprobati transferul fiului (fiicei) 

____________________________________ de la Liceul Teoretic Nikolaus Lenau, profilul 

_____________ specializarea ____________________________ limbi straine studiate 

_________________________clasa _______ media ________________________, la clasa______ , 

profilul (doar pentru liceu)____________ specializarea (doar pentru 

liceu)________________________ ___________________ in anul scolar _____________  

DATE PERSONALE ELEV:  

Numele si prenumele ______________________________________  

CNP ___________________________________________________  

Data nasterii: anul ______________ luna ____________ ziua ______________  

Locul nasterii: Localitate/oras/judet _________________________ _____  

DATE PARINTI/Tutori:  

TATA: Numele si prenumele 

____________________________________CNP_____________________________ Functia 

_____________________ locul de munca _______________________ Telefon serviciu/mobil 

_________________________________  

MAMA: Numele si prenumele __________________________________ 

CNP______________________________  Functia ______________________ locul de munca 

_______________________ Telefon serviciu/mobil _________________________________  
MOTIVUL SOLICITĂRII TRANSFERULUI  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

DECLARAȚIE  
Declar pe proprie răspundere că am cunoştinţă de prevederile legale privind transferul elevilor din LEN nr.1/2011, din ROFUIP/ 

OMEN Nr. 5079/2016, Ordinul MEN nr. 3027/2018, din ROF al unitatii, precum si de prevederile procedurii operationale privind 

transferul elevilor din Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”. 

Mă angajez să răspund de educația fiului/fiicei mele, de comportamentul acestuia/acesteia în școală și în afara școlii, să particip la 

acțiunile organizate de școală, în beneficiul elevilor, să răspund la toate solicitările școlii și să respect Regulamentul intern al școlii, 

îmi asum responsabilitatea însuşirii de către fiul/fiica mea a conţinutului programei şcolare parcurse până în momentul transferului, la 

disciplinele opţionale din unitatea de învăţământ primitoare. 

 

Data _____________  

Semnatura tatălui…………………….    Semnatura mamei…………………….  

 

Domnului/Doamnei  Director al Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” 
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Anexa 2 - cerere de transfer de la/ la altă unitate școlară 
 
NR.____________/_____________    NR._________/_______________  
 
AVIZUL UNITATII SCOLARE      AVIZUL UNITATII SCOLARE  
LA CARE SE TRANSFERA ELEVUL     DE LA CARE SE TRANSFERA ELEVUL  

Aprobat in sedinta Consiliului de     Aprobat in sedinta Consiliului de 
Administratie din ____________      Administratie din _____________  
 
DOMNULE/DOAMNĂ DIRECTOR, 
Subsemnatul(a) __________________________________________ domiciliat(a) in 
____________________________ str._____________________________nr.___ bloc __, 
sc. ____ etj. ____ ap.___ județ __________, telefon fix _________________telefon  mobil 
_______________________ va rog sa aprobati transferul fiului (fiicei) 
_____________________________________________ de la ______________________ 
profilul ___________ specializarea ____________________________ limbi straine 
studiate __________________________ clasa _____ anul scolar _______ media ______, 
 la _____________________________________ profilul ________________________ 
specializarea _____________________________ clasa _____ in anul scolar __________  
DATE PERSONALE ELEV:  
Numele si prenumele _____________________________________________  
Data nasterii: anul ______________ luna ____________ ziua ______________  
Locul nasterii: Localitate/oras/judet _________________________________  
DATE PARINTI:  
TATA: Numele si prenumele ___________________________________________ locul 
de munca _______________________ Telefon serviciu/mobil ______________________  
MAMA: Numele si prenumele __________________________________________ locul de 
munca _______________________ Telefon serviciu/mobil _________________________  
MOTIVUL SOLICITĂRII TRANSFERULUI  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

DECLARATIE  
Declar pe proprie răspundere că am cunoştinţă de prevederile legale privind transferul elevilor din LEN nr.1/2011, din 

ROFUIP/OMEN Nr. 5079/2016, Ordinul MEN nr. 3027/2018, din ROF al unitatii, precum si de prevederile procedurii operationale 

privind transferul elevilor din Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”. 

Mă angajez să răspund de educația fiului/fiicei mele, de comportamentul acestuia/acesteia în școală și în afara școlii, să particip la 

acțiunile organizate de școală, în beneficiul elevilor, să răspund la toate solicitările școlii și să respect Regulamentul intern al școlii, 

îmi asum responsabilitatea însuşirii de către fiul/fiica mea a conţinutului programei şcolare parcurse până în momentul transferului, la 

disciplinele opţionale şi la limba a II-a pentru care am optat, din unitatea de învăţământ primitoare. 

 

Data _____________  
Semnatura 1______________  
Semnatura 2______________ 
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Anexa 3 - Calendar transferuri în vacanța intersemestrială februarie 2019  
 

 

Calendar * 

Nr. 

crt.  

Etape Termene 

1 Afișarea locurilor disponibile pentru transferuri în Liceul 

Teoretic Nikolaus Lenau în funcţie de solicitările de 

retragere/transfer la altă unitate şcolară înaintate la 

secretariatul şcolii până în acel moment. 

  31.01.2019 

 

2 Depunerea cererilor de transfer la secretariatul unității 

(programul de primire a cererilor se va afișa separat în 

funcție de activitățile curente ale departamentului) 

Până la data de 06.02.2019 

3 Ședința CA pentru aprobarea/ respingerea cererilor de 

transfer 

7.02.2019  

4 Afişarea rezultatelor transferurilor   08.02.2019 

5 Confirmarea locurilor de către candidati/tutorii legali ai 

candidaților 

08.02.2019 

 

 

                                                                                                         

 

 

*Se vor lua în considerare şi cererile depuse anterior apariţiei prezentului calendar.  
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