
8.2.  Descrierea procedurii 

8.2.1. Transferul elevilor Colegiului Tehnic „Emanuil Ungureanu” la alte unităţi 

şcolare se va realiza parcurgând următoarele etape: 

a) Depunerea unei cereri la secretariatul şcolii, cerere aprobată de școala la care dorește 

să se transfere; Cererea de transfer se depune de către părintele/tutorele legal al 

elevului care solicită transferul. 

 

b) Analiza cererilor din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor menționate în 

ROFUIP, de către secretariatul unității. Secretarul unității întocmește un tabel 

centralizator cu cererile depuse în unitate pentru transfer la alte unități. 

 

c) Cererea de transfer, aprobată de școala unde se transferă, se înaintează Consiliului de 

Administrație al unității spre aprobare/respingere aviz consultativ. 

 

d) Hotărârea Consiliului de Administrație privind transferurile elevilor, după fiecare 

etapă de transfer, se publică pe avizierul unității. 

 

e) In termen de 3 zile lucrătoare, de la data ședinței Consiliului de Administrație, 

solicitanții vor fi informați, de către serviciul secretariat al unității, privind 

aprobarea/respingerea cererii. 

 

f) CTEU este obligată să trimită situația școlară a elevului, către unitatea școlară la care 

se transferă elevul în 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. 

 

 

 

8.2.2.  Transferul elevilor de la alte unităţi şcolare la CTEU sau în cadrul CTEU se va 

realiza parcurgând următoarele etape: 

a) Afișarea la avizierul elevilor și după caz postarea pe site-ul colegiului a numărului de 

locuri disponibile, a claselor (nivel, specializare, profil, ultima medie a clasei), 

respectiv a criteriilor pentru transfer, conform ROFUIP, ROFUIP al unității sau a 

altor documente aferente acestora. (conform Calendar, Anexa 3 la prezenta 

procedură) 

b) Depunerea la secretariatul Colegiului Tehnic ”Emanuil Ungureanu” Timișoara a 

cererilor tip privind transferul. (Anexa 1-cerere de transfer intern, Anexa 2-cerere de 

transfer de la alte unități spre CTEU), conform Caledarului- Anexa 3 la prezenta 

procedură. Cererea de transfer se depune de către părintele/tutorele legal al 

elevului care solicită transferul. 
În cerere se precizează motivul transferului, clasa la care se solicită transferul, cu 

menționarea profilului, respectiv a specializării. Cererea se va înregistra doar dacă sunt 

îndeplinite simultan următoarele condiții: 

 

 cererea este însoțită de adeverința de studiu (din care să rezulte îndeplinirea 

criteriilor a), b), c) de transfer) (doar pentru transferuri de la altă unitate 

spre CTEU), eliberată de unitatea de la care se transferă elevul, semnată 

de director, cu aplicarea sigiului unității. 

 

 -părinții/tutorii legali ai elevului care solicită transferul semnează declarația 

privind cunoașterea prevederilor legale în vigoare, privind transferul elevilor. 

 

c) Analiza cererilor din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor menționate în 

ROFUIP, în ROFUIP al unității sau în alte documente legislative care privesc 

această situatie, de către secretariatul unității. Secretarul unității întocmește un 

tabel centralizator cu cererile depuse în unitate pentru transfer, menționând 



respectarea/nerespectarea condițiilor impuse de prevederile legale sau de prezenta 

procedură. Elevii solicitanți de transfer vor fi ordonați, în acest tabel, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de finalizare a ultimului an de studiu încheiat. Ordonarea 

se va face pentru fiecare an de studiu în parte. 

 

d) Solicitările de transfer, împreună cu centralizatorul elaborat de serviciul secretariat 

ajung la comisia de transfer care completeaza Anexa 7- Fișa de evaluare a 

candidaților care solicită transferul pentru fiecare elev  ce solicita transferul si 

ierarhizeaza conform punctajului obtinut. Aceste documente (centralizatorul de la 

secretariat si fisele de evaluare a candifatilor care solicita transferul) se înaintează 

Consiliului de Administrație al unității spre verificare și aprobare/respingere. Cererile 

de transfer depuse în ziua stabilită pentru ședința Consiliului de Administrație nu se 

discută în această ședință ci se iau în considerare la etapa următoare de transfer. 

 

e) În analiza și aprobarea/respingerea cererilor de transfer Consiliul de Administrație va 

lua în considerare criteriile specifice de transfer prevăzute în ROFUIP al unității. 

 

f) Dacă pe locurile disponibile pentru transfer Consiliul de Administrație admite o 

cerere de transfer de la un profil la altul sau de la o specializare la alta, acordul 

de transfer este doar acord de principiu, aprobarea transferului fiind valabilă 

doar din momentul în care elevul solicitant a promovat toate examenele de diferență 

prevăzute în Anexa 4 sau în actele normative care reglementează acest aspect. 

 

g) Hotărârea Consiliului de Administrație privind transferurile elevilor, după fiecare 

etapă de transfer, se publică la avizierul unității. Urmare a Hotărârii Consiliului 

de Administrație, dacă rămân locuri disponibile, procedura de transfer se reia, 

începând cu o nouă publicare a locurilor disponibile. 

 

h) Pentru noua etapă de transfer, solicitantul care a depus deja o cerere, respinsă în 

etapa anterioară de transfer, depune o nouă cerere de transfer (procedura se 

parcurge în întregime în fiecare etapă de transfer). 

 

i) In termen de 3 zile lucrătoare, de la data ședinței Consiliului de Administrație, solicitanții 

vor fi informați, de către serviciul secretariat al unității, privind aprobarea/respingerea 

cererii. 

 

j) În cazul schimbării profilului/specializării, elevii aprobați la transfer vor sustine 

examene de diferenta, în concordanta cu profilul/specializarea clasei în care elevul 

solicită transferul, în perioada prevăzută de Calendar – Anexa 3 la prezenta 

procedură. Elevii majori sau părinții/tutorii legali ai elevilor minori sunt singurii 

responsabili de respectarea termenelor de derulare a examenelor de diferență. 

Examenele de diferență nu se reprogramează. 

 

k) Unitatea școlară de la care se transferă elevul este obligată să trimită situația 

școlară a elevului, către CTEU în cel mai scurt timp posibil de la solicitarea oficială 

a acesteia de către CTEU. 

 

l) Elevul nu se înscrie în evidențele școlare ale CTEU pâna la primirea situației școlare de 

la unitatea  de învățământ de la care s-a transferat. 

 

m) Secretariatul unității afișează, la avizierul elevilor, precum și pe site-ul colegiului 

lista transferurilor și a modului de soluționare a acestora, cu mențiunea admis/respins. 

 

n) Monitorizarea implementarii procedurii va fi realizată de către directorii unității și 

CEAC. Verificarea procedurii se face anual. Calendarul de transferuri-Anexa 3 la 

prezenta procedură se actualizează în cursul lunii iunie, înainte de finalizarea 

cursurilor, în fiecare an școlar. 


