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8. Descrierea procedurii 

operaționale: 

 

8.1. Generalități 
 

Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o formă de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și ale Regulamentului intern al 

unității de învățământ la care se face transferul. Transferul se face cu avizul consultativ al Consiliului de Administrație 

al unității de la care se face transferul și cu aprobarea Consiliului de Administrație al unității la care se face transferul. 

Etapele pentru transferul elevilor de la o unitate de învățământ la alta sau în cadrul aceleiași unități de învățământ se 

organizează în timpul vacanței de vară sau vacanței intersemestriale.  

  În timpul vacanței de vară, la Colegiul Național ”Constantin Diaconovici Loga”, se organizează două etape, respectiv    

  etapa pentru transferuri interne și etapa pentru transferuri interne și externe. Perioada în care se organizează aceste  

  etape se stabilește în fiecare an școlar ținând cont de structura acestuia. 

În vacanţa intersemestrială se admit transferuri doar în cadrul aceleiaşi specializări/profil  - conform O.M.E.C. 

3027/2018, O.M.E.N.C.Ş 5079/2016 şi hotarârii Consiliului de Administraţie al Colegiului Naţional „ Constantin 

Diaconovici Loga” din Timişoara din data 25.01.2018. La clasa a IX-a, nu se admit transferuri peste numărul de 

28 de locuri din planul de școlarizare, conform hotărârii C.A. Media de admitere a candidatului la clasa a IX-a (în 

cazul eliberării unui loc) trebuie să fie mai mare sau egală cu a ultimului admis în clasă/pe specializare. 

Conform hotărârii CA din 21.06.2018, pentru transferul la clasele a X-a – a XII-a, media generală a candidatului trebuie 

să fie mai mare sau egală cu ultima medie din clasa respectivă pentru a se admite cererea de transfer, aceasta constituind 

un criteriu de eligibilitate. 

În cazul situaţiilor speciale, în care se solicită trasferul în timpul anului şcolar, cererea va fi însoţită de documentele 

justificative (schimbare de domiciliu şi / sau de loc de muncă al parintelui/părinţilor, adeverinţe medicale, etc.) şi de 

adeverinţa cu absenţele motivate şi nemotivate, în acest caz, este necesar avizul ISJT. 

LOCURILE ELIBERATE ÎN URMA TRASFERULUI DE LA Colegiul Național ” Constantin Diaconovici Loga”  din 

Timișoara, în timpul unei etape de transfer, vor fi ocupate de catre candidații la această etapă de transfer conform 

punctajului din fișa de evaluare, în ordine descrescătoare sau, dacă nu este cazul, acestea vor fi blocate până la 

următoarea etapă de transfer (la sfârșitul semestrului I sau anului școlar) 

 

 

8.2. Documente utilizate: 

 

8.2.1. Lista documentelor utilizate: 

a. Cererea de transfer, semnată de ambii părinți sau tutore legal, unde este cazul (se ridică de la secretariatul 

școlii) 

b. Dosarul candidatului va conţine lista de documente anexate în ordinea următoare: 

1. Copie C.I. părinte/tutore legal; 

5.  C.A. Consiliul de Administraţie 

6 ISJT Inspectoratul Scolar al judetului 
Timis 
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ANEXA 7 

 

 

Calendar Transferuri Interne*   

Iunie 2019 

 

Nr. 

crt.  

Etape Termene 

1. Publicarea locurilor disponibile 14.06.2019 

2. Depunerea cererilor pentru transfer** 19.06.2019, 21.06.2019 

3. Organizarea examenelor de diferență 24.06 – 25.06.2019 

4. Analizarea dosarelor candidaților 26.06.2019 

5. Ședința C.A. pentru aprobarea/respingerea cererilor 26.06.2019 

 

6. Afișarea rezultatelor finale 26.06.2019 ora 15.00 

7. Confirmarea locurilor de către candidați/tutorii 

legali ai candidaților 

 

27.06.2019 

 

*În această etapă se organizează doar transferuri interne 

**În 20.06.2019, se pot depune cereri doar în interval orar 13.00 – 15.00 

 

Calendar Transferuri Interne și Externe   

Septembrie 2019 

 

Nr. 

crt.  

Etape Termene 

1. Publicarea locurilor disponibile 28.06.2019 

2. Depunerea cererilor pentru transfer 8.07 – 25.08 

3. Organizarea examenelor de diferență 2.09 – 4.09.2019 

4. Analizarea dosarelor candidaților 3.09 - 4.09 

5. Ședința C.A. pentru aprobarea/respingerea cererilor 4.09 

 

6. Afișarea rezultatelor finale 4.09 

7. Confirmarea locurilor de către candidați/tutorii 

legali ai candidaților 

 

5.09.2019 până la ora 1200 
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