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Aprobat, 
Director, 

Prof. Gheorghiță Nistor 
……………………............. 

 
Principiul Principiul CALITĂŢII 1 – Managementul resurselor 

Domeniul DOMENIUL: B. Eficacitatea educațională 

Indicatori de performanţă Realizarea în mod corect a transferului elevilor 
 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND TRANSFERUL ELEVILOR 
 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, 
a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

Ediţia sau, după 
caz, revizia în 
cadrul ediţiei 

Componenta revizuită 
Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei 
2.1 Ediţia 1 - - 01.09.2015 

2.2 Ediția 2 
Conținutul procedurii, 

schimbare director, 
responsabil CEAC 

Modificare 10.08.2020 

 
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează  ediţia sau, după caz, revizia din 
cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
Scopul 
difuzării 

Exemplar 
nr. 

Comparti- 
ment 

Funcţia 
Nume şi 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

3.1. 
Informare, 
aplicare 

1 Management Director 
Nistor 
Gheorghiță 

14.08.2020  

3.2. 
Informare, 
aplicare 

1 
Comisia de 
curriculum 

Director 
adjunct 

Ionescu 
Mihaela 

14.08.2020  

Elaborat Prof. Nicu Crăciun Semnătura:            

Verificat Director adjunct, prof. Mihaela Ionescu Semnătura:            

Aprobat Director,  prof. Gheorghiță Nistor Semnătura:            
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3.3. Informare 1 CEAC 
Responsabil 
CEAC 

Crăciun 
Nicu 

14.08.2020  

3.4. Aplicare 1 Secretariat  Secretar-șef Roșu Dan 14.08.2020  

 
4. SCOP 

 
4.1. Asigurarea unui cadru corect și concret reglementat pentru transferul elevilor la/de la 
alte școli în cadrul LVA; 
4.2 Definirea pașilor care trebuie urmați pentru transferul elevilor, în conformitate cu actele 
normative în vigoare. 
 

5. DOMENIUL DE APLICARE 
 
5.1 Procedura se aplică tuturor elevilor care se transferă la/din LVA, la începutul sau pe 
parcursul anului şcolar; 
5.2. La aplicarea procedurii participă Consiliul de Administrație al școlii, cadrele didactice, 
secretariatul, elevii și părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. 
 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 Legea educației naționale (Legea nr.1/2011, actualizată 2020). 
 RI al LVA - 969/16.V.2019; 
 ROFUI a LVA - 514/22.III.2019; 

 ROFUIP aprobat prin OM nr. 5079/2016; Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 
3027/2018. 

 
7. PERIOADA DE APLICARE A PROCEDURII 

Pe tot parcursul anuluişcolar. 
 

8. DESCRIEREA PROCEDURII 
8.1. Transferul elevilor LVA la alte unităţi şcolare 
8.1.1     Se depune o cerere prin completarea unui  formular tip la secretariatul şcolii. 
8.1.2.    Direcțiunea hotărăște dacă eliberează avizul cu privire la cererea depusă. 
8.1.3.    Se comunică în scris, în termen de 5 zile de la desfăşurarea CA, decizia cu privire 
la cererea depusă. 
8.1.4.   Decizia va fi transmisă,în termen de 5 zile,fiecărui diriginte din a cărui clasă a 
existat cel puțin o cerere de transfer. 
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8.2. Transferul elevilor de la alte unităţi şcolare la LVA Iași și al elevilor din LVA 
care solicită transferul la o clasă cu profil diferit din LVA 

8.2.1. Consiliul de Administrație analizează și stabilește numărul de locuri disponibile pe 
clase/specializări, înainte de începutul anului școlar și la finalul semestrului I. Astfel, 
transferul se poate realiza doar în vacanța de vară și în cea intersemestrială. Pentru situații 
excepționale (schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, în cazul unei 
recomandări medicale elaborate în urma unei expertize medicale etc.)se vor respecta 
prevederile ROFUIP. 

8.2.2. Se postează pe site-ul liceului numărul de locuri disponibile, în funcție de nivel, 
specializare, profil. De asemenea, aceste informații pot fi solicitate de la serviciul 
secretariat. 

8.2.3. Se postează pe site următoarele informații, care pot fi solicitate și de la serviciul 
secretariat: 

 ultima medie a clasei sau ultima medie de admitere pentru clasa a IX-a; 
 criteriile pentru transfer; 
 perioada de susținere a testelor pe disciplină, în funcție de specializare; 
 condiția ca nota minimă pentru fiecare probă susținută în vederea transferului să 

fie 7 (șapte), iar media tuturor probelor să fie 8 (opt); 
 condiția ca media la purtare pe ultimul semestru/ an școlar să fie 10 (zece); 
 alte cerințe specifice conform ROFUIP, RI sau altor documente aferente 

acestora;  
 în cazul în care există mai mulți elevi care obțin note peste 7 (șapte) la toate 

probele de transfer și media finală este 8 (opt), iar numărul acestora depășește 
numărul de locuri disponibile pentru clasa/ specializarea respectivă, vor fi admiși 
elevii în ordinea descrescătoare a mediei obținute la probele de transfer, în limita 
numărului de locuri disponibile.  

8.2.4. Sunt informați elevii de liceu care solicită transferul la alt profil că finalizarea 
transferului este condiționată atât de promovarea testelor de transfer, cât și de promovarea 
examenelor de diferențe. 

8.2.5. Se depune la secretariatul LVA o cerere tip privind transferul (Anexa 1). În cerere se 
precizează motivul transferului. În cazul în care elevul este în clasa a IX-a, se va specifica 
pe cerere media de admitere. Pentru elevii care nu sunt în clasa a IX-a, se va anexa la 
cerere o adeverință eliberată de școala de proveniență în care să se precizeze media 
generală și media la purtare pe anul școlar/ semestrul care precedă momentul transferului.  
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8.2.6. Serviciul secretariat analizează dacă dosarele depuse în vederea transferului 
respectă condițiile necesare stipulate mai sus, la punctele 8.2.3. și 8.2.5. În cazul în care 
dosarul nu îndeplinește vreuna dintre aceste condiții, secretariatul va comunica acest lucru 
părintelui/ tutorelui legal al elevului, informându-l că dosarul este respins. 

8.2.7. Se elaborează un tabel cuprinzând candidații care îndeplinesc condițiile de transfer 
cuprinse atât în documentele legislative în vigoare, cât și în cele impuse de RI al LVA (de 
exemplu, media semestrială/anuală a elevului care cere transferul trebuie să fie cel puţin 
egală cu media ultimului elev din clasa/ de la specializarea la care se solicită transferul). În 
cazul elevilor de clasa a IX-a, media de admitere trebuie să fie mai mare sau cel puțin 
egală cu a ultimului admis la clasa unde se solicită transferul. De asemenea, pentru ca 
dosarul de transfer să fie aprobat, trebuie ca media la purtare pe ultimul an școlar/ 
semestru să fie 10 (zece). 

8.2.8. Se susțin testele scrise la data stabilită de C.A., în funcție de specializare: 

 pentru matematică-informatică, la disciplinele matematică și o probă, la alegere, la 
una dintre disciplinele informatică, biologie, fizică sau chimie; 

 pentru științe ale naturii, o probă la disciplina matematică și o probă, la alegere, la 
una dintre disciplinele biologie, fizică sau chimie; 

 pentru filologie, o probă la disciplina limba și literatura română și o probă, la alegere, 
la una dintre disciplinele istorie sau geografie; 

 pentru elevii de gimnaziu, limba și literatura română și matematică; 
 pentru clasele de intensiv (gimnaziu sau liceu) și bilingv (liceu) se va susține și 

proba de aptitudini la limba străină care este studiată în regim intensiv sau bilingv la 
clasa respectivă ( rezultatul probei poate fi admis/respins ). 

8.2.9. Se elaborează lista candidaților care îndeplinesc toate condițiile sus-menționate 
(candidații cu dosar aprobat) și lista cu candidații declarați respinși, acestea fiind înaintate 
spre aprobare Consiliului de Administrație al LVA. 

8.2.10. Se validează, în Consiliul de Administrație, rezultatele testării și lista finală a 
rezultatelor la testarea în vederea transferului. 

8.2.11. Se afișează anonimizat, în baza unui cod dat în ziua evaluării, lista transferurilor și 
a modului de soluționare a acestora, cu mențiunea admis/respins, pentru elevii de 
gimnaziu și liceu care nu solicită transferul de la un profil la altul, și cu mențiunea admis 
doar după ce promovează examenul de diferențe/respins, pentru elevii de liceu care 
solicită transferul la un alt profil decât cel precedent. De asemenea, se va afișa la avizierul 
școlii și se va posta pe site lista cu disciplinele la care trebuie să susțină diferențele fiecare 
elev declarat admis doar după ce promovează examenul de diferențe.  
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8.2.12. Susținerea examenelor de diferențe de către elevii de liceu care au promovat 
testele scrise, se va realiza în maximum două săptămâni de la afișarea rezultatelor. 
Examenele de diferențe se vor da la disciplinele de profil care nu au fost studiate în anii 
anteriori la profilul de la care provine elevul. Aceste discipline vor fi stabilite de serviciul 
secretariat, prin compararea planurilor cadru pentru cele două profile: cel anterior și cel la 
care elevul dorește să se transfere. În cazul în care un elev declarat admis la examenul de 
transfer a susținut o probă care este necesară și pentru examenul de diferențe, atunci 
rezultatul obținut la examenul de transfer pentru acea probă este echivalat pentru 
examenul de diferențe. Nota minimă pentru promovarea examenului de diferențe este 5 
(cinci) pentru toate disciplinele la care elevul susține evaluarea.  

8.2.13. Se afișează anonimizat, în baza unui cod dat în ziua evaluării, rezultatele la 
examenul de diferențe. 

8.2.14. Sunt predate către părinți cererile de transfer aprobate, în vederea obținerii avizului 
școlii de proveniență. 

8.2.15. După aprobarea transferului de către ambele unități, unitatea primitoare solicită 
dosarul elevului, în termen de 5 zile. 

8.2.16. Unitatea școlară de la care se transferă elevul este obligată să trimită dosarul 
elevului în termen de 10 zile de la solicitarea acestuia. 

8.2.17. Elevul nu se înscrie în catalog până la primirea situației școlare de la unitatea de 
învățământ la care s-a transferat. 

8.2.18. Înscrierea în catalogul clasei a elevului de către diriginte se face după verificarea 
îndeplinirii condițiilor de mai sus. 

9. MONITORIZAREA PROCEDURII 
 
Monitorizarea procedurii este realizată permanent de către director şi responsabilul CEAC. 
 

10. ANALIZA PROCEDURII 
 

Procedura va fi revizuită în cazul identificării unor disfuncționalități ale acesteia sau în cazul 
unor schimbări legislative. 
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Anexa 1 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri" Iaşi Liceul/Şcoala __________________  

Str. C. Negri nr. 50 Adresa ____________________________  

Tel.: 0332/418760/Fax: 0332/418770 Tel.: ___________ /Fax: _____________  

Nr. _______/  _______________  Nr._______/______________________ 

De acord cu transferul De acord cu transferul 

Director, Director, 

Prof. Gheorghita Nistor Prof. _______________________  

 
 

DOMNULE DIRECTOR, 
Subsemnatul(a) __________________________________________________________________  

domiciliat(ă) în_____________________________________________, telefon _______________  

legitimat(ă) prin BI/CI  seria ____nr. _____________ emis  de SPCLEP _____________în calitate de părinte al 

copilului ________________________________________________________________ născut la data de

 ______________________ în localitatea _____________________elev(ă) în clasa _____________ la 

____________________________________________________________________________ 

vă rog să aprobaţi transferul fiului meu/fiicei mele la Liceul  Teoretic  „Vasile  Alecsandri"  Iaşi în clasa a 

________, învățământ gimnazial, începând cu anul școlar 2020-2021. 

Limbi străine studiate: 

1.    ____________________  

2.    ____________________  

 

Probele pentru examinare în cazul transferului sunt: 

1.limba și literatura română 

2. matematică 

3. limba străină  

 

 

Data:_________________________                                                     Semnătura, 
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Domnului Director al Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri" Iaşi 
 
 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri" Iaşi Liceul/Şcoala ______________________  
Str. C. Negri nr. 50 Adresa ____________________________  
Tel.: 0332/418760/Fax: 0332/418770 Tel.: ___________ /Fax: _____________  

Nr. _______/  _______________  Nr._______/______________________ 

De acord cu transferul De acord cu transferul 
Director, Director, 
Prof. Gheorghita Nistor Prof. _______________________  

DOMNULE DIRECTOR, 

Subsemnatul(a) __________________________________________________________________  
domiciliat(ă) în_____________________________________________, telefon _______________  
legitimat(ă) prin BI/CI  seria ____nr. _____________ emis  de SPCLEP _____________în calitate de părinte al 
copilului ________________________________________________________________ născut la data de
 ______________________ în localitatea _____________________elev(ă) în clasa _____________ la 
____________________________________________________________________________ 
vă rog să aprobaţi transferul fiului meu/fiicei mele la Liceul  Teoretic  „Vasile  Alecsandri"  Iaşi în clasa a 
______, real, matematica-informatică/științe ale naturii, începând cu anul școlar 2020-2021. 

Limbi străine studiate: 
1.    ____________________  
2.    ____________________  

 
Probele pentru examinare în cazul transferului sunt: 

1.matematica 
2. □ fizică 
    □ chimie 
    □ informatică 
    □ biologie 
3. limba străină ____________________________ 

 
Data:_________________________                                                     Semnătura, 
 
Domnului Director al Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri" Iaşi 
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Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri" Iaşi Liceul/Şcoala _____________________  
Str. C. Negri nr. 50 Adresa ____________________________  
Tel.: 0332/418760/Fax: 0332/418770 Tel.: ___________ /Fax: _____________  

Nr. _______/  _______________  Nr._______/______________________ 

De acord cu transferul De acord cu transferul 
Director, Director, 
Prof. Gheorghita Nistor Prof. _______________________  

DOMNULE DIRECTOR, 

Subsemnatul(a) __________________________________________________________________  
domiciliat(ă) în_____________________________________________, telefon _______________  
legitimat(ă) prin BI/CI  seria ____nr. _____________ emis  de SPCLEP _____________în calitate de părinte al 
copilului ________________________________________________________________ născut la data de
 ______________________ în localitatea _____________________elev(ă) în clasa _____________ la 
____________________________________________________________________________ 
vă rog să aprobaţi transferul fiului meu/fiicei mele la Liceul  Teoretic  „Vasile  Alecsandri"  Iaşi în clasa a 
______, uman, filologie, începând cu anul școlar 2020-2021. 

Limbi străine studiate: 
1.    ____________________  
2.    ____________________  

 
Probele pentru examinare în cazul transferului sunt: 

1.limba și literatura română 
2. □ geografie 
    □ istorie 
3. limba străină  

 
Data:_________________________                                                     Semnătura, 
 
 
Domnului Director al Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri" Iaşi 
 


