
Formular F02-PO-EU-76 - Cerere tip de transfer de la altă unitate, la CTEU 
 

APROBAT, 
ŞCOALA DE SOSIRE 

COLEGIUL TEHNIC ”EMANUIL UNGUREANU”  
Nr. ………… din……/……/……… 

Consiliul de Administraţie din ……………… 
 

DIRECTOR, 
L. S. 

 

 

   

 

 

 

CERERE DE TRANSFER 

LA COLEGIUL TEHNIC ”EMANUIL UNGUREANU” TIMIȘOARA 

Subsemnatul (a) ………………………………………………………….….,  domiciliat în localitatea 

 ……………………………. 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, pentru  anul școlar 2018-2019. 

Menţionez că fiul / fiica ………………………………….……………… a absolvit clasa ..……, a 

promovat semestrul ………… /........................  anul școlar 2017-2018 specializarea 

………………………………………………….  ……………………………… 

Motivul pentru care solicit transferul este :  

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

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

 Specializările pentru care optează fiul / fiica mea  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 

………………………. 

Anexez următoarele documente: 

Adeverință de elev din care să reiasă media de absolvire a ultimului an de studiu, nota la purtare și 

numărul de absențe (total și nemotivate); 

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. 

Data,          Semnătura  

                 

Doamnei Director al Colegiului Tehnic “Emanuil Ungureanu” 

 

APROBAT, 
ŞCOALA DE PLECARE 

_________________________________________________________
_________________________________________________ 

Nr. ………… din ……/……/……… 
Consiliul de Administraţie din ……………… 

 
DIRECTOR, 

L. S. 
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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  


