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Nr. înregistrare 1204 /12.06.2019 

 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND TRANSFERUL ELEVILOR ÎN VACANȚA DE VARĂ 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020 
(Extras) 

 

 

8.1. Transferul elevilor de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” la alte unităţi şcolare din țară 

8.1.1   Depunerea unei cereri prin completarea unui  formular tip (Anexa 1) in două exemplare la 

secretariatul şcolii primitoare; 

8.1.2    Convocarea CA al şcolii primitoare în vederea discutării cererilor de transfer; 

8.1.3 Discutarea cererii în  CA al şcolii şi eliberarea avizului cu privire la cererea depusă; 

8.1.4    Convocarea CA al şcolii de unde pleacă în vederea discutării cererilor de transfer; 

8.1.5 Discutarea cererii în  CA al şcolii şi eliberarea avizului cu privire la cererea depusă și aprobată 

de către școala primitoare; 

8.1.6    Afișarea deciziei cu privire la cererea depusă; 

8.1.7.  Decizia va fi comunicată diriginţilor de către serviciul secretariat; 

8.1.8.  Secretariatul şcolii va comunica responsabililor ISJ TM transferurile efectuate la alte unităţi 

şcolare și noile efective pe clase. 

 

8.2. Transferul elevilor de la alte unităţi şcolare  la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”  

8.2.1 Înregistrarea cererii de transfer la L.T.N.L  însoţită de o copie de pe foaia matricolă/ adeverinţă de 

studii  și o adeverință cu numărul de absențe motivate/nemotivate din semestrul/anul şcolar precedent. 

8.2.2  Convocarea CA al şcolii, de către director, conform calendarului în vederea discutării cererii de 

transfer şi transmiterea către IŞJTM; 

8.2.3  Discutarea cererii în  CA al L.T.N.L. şi emiterea unei decizii cu privire la cererea depusă. În 

cazul aprobării cererii de transfer  

      a. Decizia va fi emisă în conformitate cu art. 135-146 ale ROFUIP şi va conţine lista disciplinelor şi 

programul probelor examenului de diferenţă, acolo unde este cazul; 

b. Examenele de diferenţă se desfăşoară asemeni examenelor de corigenţă la disciplinele 

nestudiate pentru anii şcolari în care nu s-au studiat disciplinele din planul cadru.  

8.2.4  Decizia va fi transmisă diriginţilor de către serviciul secretariat. 

Diriginţii, nu vor înscrie elevul transferat, până la primirea situaţiei şcolare de către şcoala de la care s-a 

transferat, apoi vor opera în catalog transferul pe baza deciziei comunicate. 

 

8.3. Transferul elevilor de la alte specializări la specializarea teoretic real special- matematică 

informatică  la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”  

Transferurile elevilor de la alte specializări la secţia specială germană se desfăşoară, de regulă, în 

vacanţa de vară, după absolvirea clasei a IX-a, respectiv a X-a, parcurgând următorii paşi: 

 

Nr. 

crt. 

Descrierea Responsabili 

1.  Depunerea cererii de intenţie referitoare la transferul 

elevului. 
Părintele/tutorele legal 
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Nr. 

crt. 

Descrierea Responsabili 

2.  Discuţie cu părinţii şi elevul solicitant despre 

particularităţile secţiei speciale germane. 

Directorul, directorul adjunct/ 

conducătorul secţiei speciale germane 

3.  Întâlnire cu elevul și părinţii acestuia  

Se stabileşte nivelul necesar de cunoştinţe conform 

programelor de studiu, necesare susţinerii examenelor de 

diferenţă. 

Comisia formată din profesorii de 

limba germană, istorie şi matematică 

de la secţia specială  

4.  Opţional perioada de probă (maxim o săptămână) în care 

se urmăreşte gradul de adaptabilitate a elevului la noul 

colectiv şi la specificul secției speciale germane. 

Dirigintele şi profesorii care predau la 

clasă. 

 

5.  Se completează cererea de transfer Părintele/tutorele, susținătorul legal 

6.  Se aprobă de principiu cererea de transfer dacă sunt 

îndeplinite condiţiile legale.  

Consiliul de administraţie 

7.  Se dau examenele de diferenţă la limba germană maternă, 

la matematică și, dacă se consideră necesar, şi la istorie. 

Profesorii de specialitate de la secţia 

specială germană. 

8.  În cazul unui transfer de la o altă unitate școlară, se 

semnează acordul de transfer de către directorul unității 

şcolare de unde vine elevul şi se aduce la secretariatul 

LTNL 

Părintele/tutorele, susținătorul legal 

 

8.3.1 În clasele a XI-a şi a XII-a nu mai este posibil transferul la această specializare, deoarece aceşti ani 

de studiu fac parte din faza de calificare, iar rezultatele obţinute la învăţătură în aceşti ani sunt parte 

componentă a mediei finale de bacalaureat român-german. 

8.3.2 Comisia de transfer constituită la nivelul şcolii poate decide întreruperea procedurii, în mod 

justificat, în orice etapă din procedură. 

 

8.4. Înscrierea la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” a elevilor proveniţi din şcolile din 

străinătate,  la nivel gimnazial sau liceal  

 

Nr. 

crt. 

Descrierea Responsabili 

1.  Depunerea cererii de intenţie referitoare la 

transferul elevului însoţită de foile matricole ale 

anilor şcolari finalizaţi 

Părintele/tutorele legal 

2.  Discuţie cu părinţii şi elevul solicitant despre 

particularităţile LTNL respectiv particularităţile 

claselor absolvite  

Directorul,/directorul adjunct/ conducătorul 

secţiei speciale germane după caz 

3.  Întâlnire cu părinţii şi copilul.  

Se urmăreşte nivelul cunoştinţelor copilului 

provenit de la “Realschule”/ “Fachoberschule” 

Comisia formată din profesorii de limba 

germană, istorie şi matematică de la secţia 

specială  

4.  Se aprobă cererea de transfer pentru elevii 

proveniţi de la GYMNASIUM în vederea 

echivalării studiilor 

Consiliul de administraţie 

5.  Se transmit actele necesare în vederea echivalării 

către autorităţile împuternicite în acest scop 

ISJTM sau MEN 

Serviciul secretariat 
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Cererile elevilor proveniţi de la „Hauptschule”, ”Realschule” sau ”Gesamtschule” nu se aprobă 

decât în uma promovării unui test la disciplinele  

 Limba şi literatura germană maternă 

 Limba şi literatura română (după caz) 

 Matematică şi alte discipline, dacă se consideră necesar 

 

Elevii care nu promovează testul sunt consiliaţi spre alte secţii/ şcoli. 

Până la echivalarea anilor de studiu în străinătate, elevii vor fi înscrişi în regim de audienţă, fiind 

obligaţi să respecte toate prevederile legale în vigoare. 

    

8.5. Retragerea elevilor în vederea continuării studiilor în străinătate                                                                                                                       

Pentru elevii care vor continua studiile în străinătate sau vor studia cu bursă in străinătate pentru o 

perioada determinată/ nedeterminată se va depune o cerere de retragere însoțită de confirmarea înscrierii 

elevului la o școală din străinătate. 

Pentru reținerea locului se va înainta anual până la 1. Septembrie a anului școlar viitor adverință de la 

școala din străinătate unde elevul își continuă studiile 

 

9.  CRITERII DE DEPARTAJARE 

Se vor aproba, prioritar, cererile de transfer între clase, în situațiile de comasare/ desființare de clase.   

Dacă sunt mai multe cereri de transfer decât numărul locurilor vacante,  

 la nivel gimnazial şi liceal se va face selecţia în funcţie de: 

o media generală pe anul şcolar precedent, care trebuie să fie de regulă mai mare decât cea 

mai mică medie generală din clasa unde se solicită transferul (condiție obligatorie) (cu 

pondere de 25% din punctajul final dacă este necesară susținerea unor examene de 

diferență, respectiv 100% dacă NU este necesară susținerea unor examene de diferență). 

o rezultatele la examenul/ examenele de diferență care vor constitui 75% pondere din 

punctajul final dacă este cazul. Nota minimă de prmovare a examenului de diferență este 

5 (cinci).  

o numărul absențelor nemotivate la egalitate de puncte în situația mai multor solicitări 

decât număr de locuri libere. 

 la nivel primar se va face selecţia în funcţie de: 

1. o recomandare medicală, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de către 

Direcţia de Sănătate Publică conform ROFUIP; (20 puncte) 

2. alte recomandări în urma unor expertize de specialitate (10 puncte) 

3. participare la activități extrașcolare în limba germană sau de păstrare și transmitere a 

tradițiilor minorității germane  (15 puncte) 

Elevii care solicită transfer cu schimbarea limbii de predare vor susţine examene de diferenţă la 

disciplina limba germană maternă. 

Excepțiile de la regulile stipulate în ROFUIP art. 155 sunt: expertize medicale sau de altă specialitate, ce 

recomandă transferul la alt profil/ altă specializare. 

mailto:n.lenauschule@yahoo.de


Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau“      

Str. Gh. Lazar  nr. 2 

300078 Timisoara 

Tel./fax: 0040-256-201.885 

e-mail: n.lenauschule@yahoo.de         

4 

 

 

NR.____________/_____________      Anexa 1- Cerere transfer intern 

 

Aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din _________________    L.S.        

Semnătură Director, prof. Elena Wolf 

 

DOAMNĂ DIRECTOR, 

 

Subsemnatul(a) _______________________________ domiciliat(a) în ___________________ 

 

str.______________________ nr.__________ bloc _____ sc. ______ etj. _____ ap._____ ,  

 

telefon __________________va rog să aprobati transferul fiului meu/fiicei mele 

 

 ____________________________________ de la Liceul Teoretic Nikolaus Lenau,  

 

specializarea _______________________     limbi straine studiate ______________________  

 

clasa _______  media ________________________,  

 

la, specializarea (doar pentru liceu) ________________________clasa_________ in anul scolar  

 

___________________ 

 

DATE PERSONALE ELEV:  

 

Numele si prenumele ______________________________________  

 

Data nasterii: anul ______________ luna ____________ ziua ______________  

 

Locul nasterii: Localitate/oras/judet _________________________ _____  

 

DATE PARINTI/Tutori:  
 

Tata: Numele si prenumele ___________________________ Telefon ___________________ 

 

Mama: Numele si prenumele __________________________ Telefon ___________________ 
 

Motivul solicitării transferului ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Data _____________  

 

Semnatura tatălui  …………………….   Semnatura mamei …………………….  
Anexa 2 - cerere de transfer de la/ la altă unitate 
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NR.____________/_____________    NR._________/_______________  
 

AVIZUL UNITATII SCOLARE LA CARE SE       AVIZUL UNITATII SCOLARE   

TRANSFERA ELEVUL                      DE LA CARE SE TRANSFERA ELEVUL  

Aprobat in sedinta Consiliului de          Aprobat in sedinta Consiliului de  

Administratie din ____________                                Administratie din  _________________  

 

DOMNULE/DOAMNĂ DIRECTOR, 

Subsemnatul(a) __________________________________________ domiciliat(a) in 

____________________________ str._____________________________nr.___ bloc __, sc. ____ 

etj. ____ ap.___ județ __________, telefon   __________________ va rog sa  

 

aprobati transferul fiului meu/fiicei mele ________________________________________  

 

de la ________________________ profilul __________________________ 

 

 specializarea _______________    limbi straine studiate __________________________  

 

clasa ___________ anul scolar __________ media ______, 

 

 la ______________________________ profilul ________________________  

 

specializarea _________________________ clasa ________ in anul scolar ___________  

 

DATE PERSONALE ELEV:  

Numele si prenumele _____________________________________________  

 

Data nasterii: anul ______________ luna ____________ ziua ______________  

 

Locul nasterii: Localitate/oras/judet _________________________________  

 

DATE PARINTI:  

TATA: Numele si prenumele ___________________________________________  

Telefon   ______________________  

 

MAMA: Numele si prenumele __________________________________________  

Telefon  _________________________  

Motivul solicitării transferului 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Data _____________  

 

Semnatura tatălui   ______________                     Semnatura mamei  ______________ 
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Anexa 3 - Calendar transferuri în vacanța de vară pentru anul școlar 2019-2020  
 

 

Calendar * 

Nr. 

crt.  

Etape Termene 

1 Afișarea locurilor disponibile pentru transferuri în Liceul 

Teoretic Nikolaus Lenau în funcţie de solicitările de 

retragere/transfer la altă unitate şcolară înaintate la 

secretariatul şcolii până în acel moment. 

  2.08.2019 

 

2 Depunerea cererilor de transfer la secretariatul unității 

(programul de primire a cererilor se va afișa separat în 

funcție de activitățile curente ale departamentului) 

până în 22.08.2019 

3 Afișarea programării examenelor de diferență   22.08.2019 

4 Susținerea examenelor de diferență 23.08., 26-27.08.2019 

5 Afișarea rezultatelor examenelor de diferență 27.08.2019 

6 Ședința CA pentru analizarea cererilor de transfer 27.08.2019 

7 Afişarea rezultatelor transferurilor   27.08.2019 

8 Confirmarea locurilor de către candidați/tutorii legali ai 

candidaților 

28.08.2019 

 

 

                                                                                                         

 

 

*Se vor lua în considerare şi cererile depuse anterior apariţiei prezentului calendar.  
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       Anexa 4 - Lista disciplinelor de studiu la care se susțin examene de diferență 
 

Clasa  

2019-2020 

Profil/specializarea clasei 

finalizate în iunie 2019  

Profil/specializare 

solicitat(ă) la transfer 

pentru anul școlar 2019-

2020  

Discipline la care se 

susțin examene de 

diferență  

Clasa/ anul de 

studiu al 

disciplinei de 

digferenţă 

a X-a  

a XI-a 
 

a XII-a 

Alt profil/specializare, 

nemenționat(ă) anterior  

Uman/ ştiinţe sociale 

Real/ştiinţele naturii  

Toate disciplinele din 

trunchiul comun pentru 
profilul clasei la care se 

transferă, pe care elevul 

nu le-a studiat la unitatea 
şcolară /clasa de la care 

provine  

Clasa  a IX-a 

Clasa  a IX-a şi a 
X-a 

Clasa  a IX-a, a 

X-a şi a XI-a 
 

a X-a  Real/matematică-

informatică  

Uman/ ştiinţe sociale Limba latină,  

Logică şi argumentare, 
Muzică,  

Arte vizuale,  

clasa a IX-a, 

a X-a  Real/ științele naturii  Uman/ ştiinţe sociale Limba latină,  clasa a IX-a, 

a X-a  Uman/ ştiinţe sociale Real/matematică-

informatică  

Limba germană maternă 

Matematică  

clasa a IX-a, 

programa secţiei 
special germane 

a X-a  Uman/ ştiinţe sociale Real/ științele naturii  Informatică,  

 

clasa a IX-a 

a XI-a  Real/ științele naturii  Uman/ ştiinţe sociale  Limba latină,  
Limba latină,  

clasa a IX-a 
şiclasa a X-a 

a XI-a  Real/matematică-
informatică  

Uman/ ştiinţe sociale Limba latină,  
Logică şi argumentare, 

Muzică,  

Arte vizuale,  

clasa a IX-a şi  
clasa a X-a 

a XI-a  Uman ştiinţe sociale Real/ științele naturii  Informatică,  
Informatică,  

Matematică M2 

capitolele nestudiate 

clasa a IX-a şi 
clasa a X-a 

IX, X, XI 

 

a XII-a  Real/ științele naturii  Uman/ ştiinţe sociale Limba latină:  
Educație artistica  

Muzică 

 

IX-X  
IX, X, XI 

IX, X, XI 

 

a XII-a  Uman/ ştiinţe sociale Real/ științele naturii  Matematica  

Fizica  

Chimie  

Biologie  

IX, X, XI 

XI 

XI 

XI 

Clasele de 

nivel 

primar şi 
gimnazial 

Secţie cu predare în limba 

română sau alta decât 

germana 

Secţie cu predare în limba 

minorităţii germane 

Limba germană maternă 

texte nonliterare cu 

vocabularul de speciali-
tate pentru disciplinele 

din planul cadru 

Toate clasele pe 

nivel anterioare 

celui pentru care 
se solicită 

transferul 

 

mailto:n.lenauschule@yahoo.de

