
INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚI CU PRIVIRE LA 
 

CEREREA DE TRANSFER ȘI DOCUMENTELE ATAȘATE 
 

Extras din Procedura operațională ,,Transferul elevilor în timpul anului 
școlar, în situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al I.Ș.J. 
Timiș” Cod P 10.14. 
1. Transferul copiilor/elevilor se face la solicitarea scrisă/cerere a părinților/tutorilor 
Iegali/ elevilor majori (ANEXA 1), adresată Inspectoratului Școlar Județean Timiș, 
pentru situațiile de excepție, prevăzute în R.O.F.U.I.P. la articolul 144, alineat 4, Iitera f) 
și detaliate, cu titlu exemplificativ, în Procedura operațională ”Transferul elevilor în timpul 
anului școlar, în situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al I.Ș.J. 
Timiș" Cod P 10.14.  
Exemple de situații de excepție: 

• Schimbarea domiciliului elevilor/părinților în aceeași Iocalitate, în cazul elevilor 
din învățământul primar și gimnazial; 

• Stabilirea reședinței în localitatea în care se solicită transferul; 
• Schimbarea domiciliului elevilor/părinților într-o altă localitate, atunci când 

transferul nu se poate soluționa de către unitățile de învățământ, în baza 
prevederilor art. 144, alin 4, Iitera a) din R.O.F.U.I.P. (ex. schimbarea locului de 
munca al părinților, carte de identitate cu noul domiciliu în curs de emitere, 
dovada domiciliului prin contract de vânzare-cumpărare/contract de închiriere 
înregistrat la A.N.A.F.); 

• Situații medicale, altele decât cele menționate la art. 144, alin 4, litera b din 
R.O.F.U.I.P.; 

• Eventuale situații conflictuale care pot apărea între elevi, elevi și personalul 
didactic, părinți și direcțiune, personalul didactic, didactic auxiliar; 

• Situații de reorientare școlară și profesională; 
• Practicarea unui sport de performanță în alte instituții decât liceul de profil; 
• Alte situații dovedite ca excepționale de către reprezentantul legal al elevului și 

apreciate ca atare de către Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar 
Județean Timiș. 

2. În situația în care, cererea anterior menționată este în mod greșit îndreptată/depusă 
la unitatea de învățământ, precum și în cazul în care, unitatea de învățământ constată 
că cererea este de competența I.Ș.J-ului, o va transmite Inspectoratului Școlar, în 
temeiul art. 6, indice 1 din OG 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 
petițiilor, cu modificările și completările ulterioare. 
3. Cererea de transfer se va semna de către ambii părinți/reprezentanți legali sau în 
cazul în care este semnată de către un părinte va fi însoțită de acordul scris al celuilalt 
părinte. 
4. Situațiile derogatorii de la regula de mai sus, vizează:  

• copiii care au un părinte necunoscut; 
• copiii cu privire la care autoritatea părintească se exercita de către un singur 

părinte; elevii orfani de un părinte. 
5. În cerere se va menționa următoarele date de contact: număr de telefon, adresa de e-
mail. 



 
 
Cererea de transfer va fi însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente: 
 

a. Copiile actelor de identitate - ale copilului/elevului: certificat de naștere/carte de 
identitate 

b. Copiile actelor de identitate ale părinților/reprezentanților legali: carte/buletin de 
identitate; 

c. Dovada de domiciliu sau reședință; 
d. În cazul părinților divorțați, copia sentinței de divorț, pentru a justifica autoritatea 

părintească și domiciliul copilului; 
e. În cazul copiilor orfani de un părinte,  copia certificatului de deces al părintelui 

decedat; 
f. Adeverință care atestă calitatea de elev. În cazul elevilor din învățământul liceal, 

în adeverință se va menționa în mod obligatoriu următoarele informații: domeniul 
de pregătire/ specializarea/calificarea profesională, forma de învățământ, media 
de admitere (în cazul elevilor din clasa a IX-a). 

Transferul elevilor de clasa a IX-a 
Elevii din clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului şcolar, în vacanţele 

şcolare, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la 
specializarea la care se solicită transferul, doar în situaţii medicale deosebite, pe baza 
avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, acolo unde există, sau a 
documentelor medicale justificative, şi în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 144 
alin. (4), în limita efectivelor maxime la clasă, stabilite de lege. (art. 141, alin.1, lit.a din 
R.O.F.U.I.P. aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4183 din 4 iulie 2022) 

 
ÎNTOCMIT: 
Inspector școlar,  
Prof. Kiss Francisc 

 
 


	Cererea de transfer va fi însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:
	Transferul elevilor de clasa a IX-a

