Criterii de transfer
Extras din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar (R.O.F.U.I.P.):
Art.135. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la
un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ
la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al
unităţii de învăţământ la care se face transferul. Transferul se face cu avizul consultativ al
consiliului de administraţie al unităţii de la care se face transferul şi cu aprobarea consiliului de
administraţie al unităţii la care se face transferul.
Art.137. În învăţământul primar (clasele I-a IV-a) şi în ciclul gimnazial al
învăţământului secundar inferior (clasele a V-a – a VIII-a), elevii se pot transfera, după cum
urmează:
a) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta, în limita efectivelor de 30 de
elevi la clasă.
b) de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.
Art.146. Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se pot efectua numai în
perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară; regulamentul intern al unităţii de învăţământ
poate prevedea şi condiţii speciale de transfer.
Art.148. Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional,
cu respectarea prevederilor art. 136-145, în următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al
municipiului Bucureşti;
b) la recomandarea de transfer eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de
sănătate publică;
c) la/de la învăţământul de artă sau sportiv;
d) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;
e) de la învăţământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;
f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
Criteriile de transfer a elevilor în cadrul unităţii noastre şcolare:
 Elevul trebuie să-şi asume şi respecte regulamentul de ordine interioară al instituţiei
noastre.
 Elevul trebuie să aibă domiciliul în perimetrul unităţii noastre;
 Elevul lăsat în îngrijire la rudenii care locuiesc în circumscripţia noastră şcolară;
 Să aibă un părinte sau un tutore legal, angajat al unităţii noastre;
 Să aibă un frate, sora în unitatea noastră;
 Să aibă situaţia încheiată de la şcoala din care se transferă;
 Pe parcursul anului şcolar elevii din circumscripţia noastră şcolară care renunţă la
învăţământul vocaţional (artă sau sport);
 Pe parcursul anului şcolar cu aprobarea Consiliului de administraţie a Inspectoratului
şcolar al judeţului Maramureş;
 Se vor soluţiona cu prioritate cazurile de transfer în cadrul unităţii şcolare;
 Transferările se vor aproba cu respectarea cifrei de şcolarizare.
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