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Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

 
Numele şi 
prenumele 

 
 

Funcţia 

 
 

Data 

 
 

Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1. 
Elaborat CLAUDIU IORDACHE 

 RESPONSABIL  
CEAC 

  

 
1.2. 

 
Verificat 

 
VALI CARAPENCEA 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

  

 
1.3 

 
Aprobat 

 
  IULIANA GIMOIU 

 
DIRECTOR 
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2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII 

OPERAŢIONALE 

 
Nr. 

Crt. 

Ediţia/ revizia 

în cadrul ediţiei 

Revizia / Data 

aplicării 

Numărul 

capitolului şi 

al paginilor 

revizuite 

Conţinutul 

modificării 

Nume, prenume şi semnătură 

Elaborat Verificat Aprobat 

2.1. Ediţia 1 Procedura 

completă 

Elaborare 

Ediţia 1 

CLAUDIU    
IORDACHE 

VALI 
CARAPENCEA 

IULIANA 
GIMOIU 

2.2. Revizia 1      

2.3. Revizia 2      

2.4. Revizia 3      

       

       

 

3. SCOP 
Crearea unui cadru corect/concret din punctul de vedere al legislației și al nevoilor instituționale 

ale Colegiului Național „Traian”, pentru elevii care solicită transferul dintr-o altă unitate școlară ori în 
interiorul colegiului. 

 

4. DOMENIU 

Toate situațiile în care sunt solicitate transferuri în cadrul CNT. 
 

5. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI 
5.1. Prescurtări 

R.O.F.U.I.P.   =   Regulamentul   de   organizare   şi   funcţionare   a   unităţilor   de   învăţământ 

preuniversitar 
R..I. = Regulament  intern 
C.A. = Consiliul de administraţie 

CEAC = Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 
ISJMH = Inspectoratul Scolar al Judetului Mehedinți 

MEC = Ministerul Educației și Cercetării  

CNT = Colegiul Național „Traian”  
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6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
6.1. Legea Educatiei Nationale (Legea nr.1/2011). 

6.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat 

prin OMENCȘ 5079/2016 cu modificările și completările ulterioare. 
6.3. Regulamentul intern al CNT 

 
7. RESPONSABILITĂŢI 

7.1. Membrii C.E.A.C. răspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri şi de revizuirea 

procedurii atunci când este cazul. 

7.2.  Directorii  (managerii)  unităţii  şcolare  şi  preşedintele  C.E.A.C.  sunt  responsabili  pentru 
implementarea, verificarea respectării şi menţinerea acestei proceduri. 
7.3. Secretarul-șef  al colegiului  este  responsabil cu păstrarea înregistrărilor realizate prin 

aplicarea procedurii. 
7.4 P ărinţii/tutorii legali ai elevilor care solicită transferul au obligația de a prezenta 

documentele solicitate la unitatea de învăţământ. 

              

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE 

8.1 Depunerea la secretariatul colegiului a cererilor tip privind: 

-  transferul elevilor de la o unitate de învățământ gimnazială, la CNT (Anexa 1)  

-  transferul elevilor de la o clasă la alta în cadrul CNT ( Anexa 2) 

-  transferul elevilor de la altă unitate de învățământ la CNT (Anexa 3) 

 

Cererile de transfer vor fi depuse până la data de 31august anul curent, pentru anul școlar următor. 

În cerere se precizează motivul transferului, aceasta fiind însoțită de copia adeverinței de studii pe 

semestru, respectiv pe an școlar.  

Cererea va fi semnată în mod obligatoriu de ambii părinți/susținători legali.  

În cazul încredințării copilului unuia dintre părinți, aceștia vor face dovada prin prezentarea copiei 

actului respectiv. 

În cazul în care unul dintre părinți este decedat, se va prezenta o copie a actului de deces. 

În caz contrar, cererea nu va fi luată în discuția Consiliului de administrație.  

          

8.2. Secretarul şcolii realizează un tabel în care vor fi înscrise numele și prenumele candidatului, 

școala de proveniență, profilul, clasa/profilul la care se dorește transferul, ultima medie a clasei, media 

elevului, rezultatul cererii (admis/respins), motivul respingerii, observații.  

Tabelul se păstrează ca anexă la procesul verbal al Consiliului de administrație. 

 

8.3. Consiliul de administrație analizează fiecare cerere și o soluționează respectând prevederile 

OMENCS nr. 5079/ 31.08.2016 actualizat (Anexa 4)  și precizează rezultatul: 
- admis, cu condiția promovării examenelor de diferență 
- respins, motivul 
 

8.4. În cazul în care cererea este admisă, elevul va susține examenele de diferență, conform 

procedurii, dacă este cazul.  

Nepromovarea examenelor de diferență atrage după sine anularea transferului. 
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8.5. Elevii CNT au prioritate la transferul de la o clasă/profil la alta/altul. 

 

8.6. După promovarea examenelor de diferență se solicită avizul și situația școlară a elevului la 

școala de unde acesta se transferă. 
 

8.7. Pentru elevii nou veniţi în unitatea de învăţământ, secretarul-șef solicită elevilor şi părinţilor 

acestora documentele de transfer, pe baza cărora se fac înscrisurile din Registrul de înscriere şi 

evidenţă a elevilor, în catalogul clasei, în Registrul matricol, în aplicația SIIIR. 
                                        

8.8. Pentru elevii care se transferă din cadrul şcolii, acest lucru se evidenţiază în registrul matricol, 

registrul de evidenţă al elevilor şi catalogul clasei. 

 

8.9 În cazul elevilor care susţin examen/examene de diferenţe, în cazul schimbării profilului 

și/sau a specializării, secretarul-șef înscrie notele obţinute în registrul matricol. 
 

8.10. Din momentul aprobării transferului, secretarul-șef are obligația ca în 5 zile lucrătoare să 

solicite situația școlară a elevului transferat de la școala de proveniență a acestuia. 

 

8.11. Elevii din învățământul gimnazial se pot transfera la Colegiul Național “Traian” dacă sunt 

îndeplinite, cumulat, următoarele condiții specifice: 

• Media generală de absolvire a solicitantului la sfârșitul anului școlar anterior trebuie să fie 

cel puțin egală cu cea mai mică medie generală din clasa la care se solicită transferul. 

• Candidatul să aibă media 10 la purtare în toți anii școlari anteriori transferului și în 

semestrul I al anului școlar în curs, dacă transferul este solicitat în vacanța 

intersemestrială. 

• Candidatul să nu aibă nicio corigență în anii școlari anteriori și la finalul semestrului I al 

anului școlar în curs, dacă transferul este solicitat în vacanța intersemestrială. 

• Să promoveze un test scris la limba română și un test scris la matematică, din materia 

anului școlar anterior (și a semestrului I al anului școlar în curs, dacă transferul este 

solicitat în vacanța intersemestrială), cu nota minimă 8 la fiecare din cele două probe. 

• Testele anterioare se susțin indiferent dacă numărul de cereri depuse depășește sau nu 

numărul de locuri disponibile. 

• Pentru fiecare candidat se va calcula media de transfer ca medie aritmetică a trei note: 

- Media generală la sfârșitul anului școlar anterior 

- Nota la testul de limba română 

- Nota la testul de matematică 

• Vor fi declarați transferați elevii care au obținut cele mai mari medii de transfer, cu 

respectarea condițiilor menționate la punctele anterioare, în limita locurilor 

disponibile/aprobate de IȘJMH. 

• În cazul în care transferul este aprobat, iar datele din cerere nu coincid cu cele din actele 

școlare primite de la școala de proveniență, transferul este anulat. 

• Pe parcursul clasei a V-a nu se aprobă transferuri. 
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8.12 Elevul va fi înscris în catalog după susținerea examenelor de diferențe pentru elevii de liceu, 

respectiv după susținerea testelor la limba română și la matematică pentru elevii de gimnaziu și după 

primirea situației școlare de la unitatea de învățământ de la care s-a transferat. 

 

      8.13 Componenţa dosarului de transfer: 
a) cererea de transfer; 
b) cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie conform cu originalul; 

c) foaia matricolă pentru clasele absolvite; 

d) fișa medicală. 

 

9. ÎNREGISTRĂRI 

9.1. Procesele verbale ale Consiliului de Administrație. 
9.2. Toate documentele primite, comunicate intern si extern referitoare la transferul elevului. 
9.3. Termenul de păstrare a înregistrărilor este permanent. 
 

10. LISTA DE DIFUZARE: 
 

 

Exemplar 

Nr. 

 
Destinatar document 

 
Data difuzării 

Semnătura de 

primire 

1. CEAC/ arhivare   

2. Secretariat/informare/aplicare   

3. Cadre      didactice      /informare/ 

aplicare 

 Se            transmite 

electronic 

4. Consilier  de  integritate  –  H r u b y  
E l i s a b e t a  

  

5. Director/director adjunct   

6. Consiliul de administrație al CNNS   
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11. ANEXE 

 
 
 
              
 
ANEXA 1 
 
COLEGIUL NATIONAL “TRAIAN”  

NR. ………….../…………………….               NR……………../………………….                                                   

AVIZUL UNITATII SCOLARE                AVIZUL UNITĂȚII ȘCOLARE  

LA CARE SE TRANSFERA ELEVUL               DE LA CARE SE TRANSFERĂ ELEVUL 

Aprobat in ședința                  Aprobat în ședința  

Consiliului de Administratie din …………………              Consiliului de Administrație din…………. 

Director: Prof. Iuliana GIMOIU                Director:  
 
 
 

      CERERE DE TRANSFER  

               GIMNAZIU  

 

Subsemnatul(a) .....................………………………………………………………, părinte al elevului(ei) 

……………………………………………......…………, domiciliat(ă) în………...................…………………………. 

 str…………………………………, nr……, bloc …., sc. …, et. …, ap….., județul…………………., 

telefon……………………………………..,   vă rog să aprobați transferul fiului (fiicei) meu (mele), de la Școala 

………………………………….........................………,, din clasa …………., având  media generală  …………..., și 

media la purtare……………… în anul școlar 2019-2020, la Colegiul Național “Traian” în clasa …………, în  anul 

școlar 2020–2021. 

 

Limbi moderne studiate: 

• Limba modernă 1 …………………………………. 

• Limba modernă 2 ………………………………….. 

 

Motivul solicitării transferului: 

…………………………………………………………………………………………….............................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

• Copia xerox CI părinte 

• Copia xerox a certificatului de naștere al elevului pentru care se solicită transferul 

• Adeverința care atestă media generală și media la purtare în anul școlar anterior 

 

 

Data ……………………… 

Semnatura …………………………………. 
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ANEXA 2 
 

NR……………./……………………..  

Aprobat in sedinta  

Consiliului de Administratie din ………………………….. 

Director: Prof. Iuliana GIMOIU 

 

 

 

 

         CERERE DE TRANSFER 

 

 

Subsemnatul(a) ……………………………………………………………………, domiciliat(ă) în 

…………………………………………, str……………………………, nr…., bloc ……, sc. ……,  et. ….., 

ap…….,  județul …………......., telefon…………………………, vă rog să aprobați transferul fiului (fiicei) 

meu (mele) ……………………………………………………………,   de la clasa  .…………, având 

specializarea …………………………………………,  la clasa …………,  în  anul școlar 2020 – 2021. 

 

 

Limbi moderne studiate: 

• Limba modernă 1 …………………………………. 

• Limba modernă 2 ………………………………….. 

 

 

Motivul solicitării transferului: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

     

 

Data: ……………………… 

Semnătura ………………………………. 
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ANEXA 3 
 
COLEGIUL NATIONAL “TRAIAN”  

NR. ………….../…………………….               NR……………../………………….                                                   

AVIZUL UNITATII SCOLARE                AVIZUL UNITĂȚII ȘCOLARE  

LA CARE SE TRANSFERA ELEVUL               DE LA CARE SE TRANSFERĂ ELEVUL 

Aprobat in ședința                  Aprobat în ședința  

Consiliului de Administratie din …………………              Consiliului de Administrație din…………. 

Director: Prof. Iuliana GIMOIU                Director:  
 
 

      CERERE DE TRANSFER 

 

Subsemnatul(a) ……………………………...………………………, părinte al elevului(ei) 

………………………………………………………, domiciliat(ă) în…….........…………….………………. 

 str…………………………………, nr……, bloc …., sc. …, et. …, ap….., județul…………………., 

telefon…………....…,   vă rog să aprobați transferul fiului (fiicei) meu (mele), de la Școala 

…………………………………………, profilul…………..,  specializarea ...........…………………………..,  clasa 

…………., având  media generală  …………........  și media la purtare……………… în anul școlar 2019-2020, la                  

Colegiul Național “Traian” în clasa …………, specializarea ………………………………………,  în  anul școlar 

2020 – 2021. 

 

Limbi moderne studiate: 

• Limba modernă 1 …………………………………. 

• Limba modernă 2 ………………………………….. 

 

Motivul solicitării transferului: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

• Copia xerox CI părinte  

• Copia xerox a certificatului de naștere al elevului pentru care se solicită transferul 

• Adeverința care atestă media generală și media la purtare în anul școlar anterior 

 

 

 

Data ……………………… 

Semnatura …………………………………. 

 

. 
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ANEXA 4 
 

EXTRAS ROFUIP – ORDIN MENCS nr.5079/2016 
 
CAPITOLUL IV. Transferul copiilor și elevilor 
 
Art. 148. — 

Copiii și elevii au dreptul să se transfere de la o formațiune de studiu la alta, de la o unitate de 
învățământ 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 învățământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale 
regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ la care se face transferul. 
Art. 149. — 

Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de 
învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de 
învățământ de la care se transferă. 
Art. 150. — 

(1) În învățământul antepreșcolar/preșcolar, primar și gimnazial, precum și în învățământul 
profesional, liceal și postliceal elevii se pot transfera de la o grupă/formațiune de studiu la alta, în aceeași 
unitate de învățământ  sau de la o unitate de învățământ la alta, în limita efectivelor maxime de 
antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă/formațiune de studiu. 

(2) În situații excepționale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de 
antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă/formațiune de studiu, inspectoratul școlar poate aproba depășirea 
efectivului maxim, în scopul efectuării transferului. 
Art. 151. — 

(1) În învățământul profesional, liceal sau postliceal aprobarea transferurilor la care se schimbă 
filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiționată de promovarea 
examenelor de diferență. 

(2) Disciplinele/Modulele la care se susțin examene de diferență se stabilesc prin compararea celor 
două planuri-cadru. Modalitățile de susținere a acestor diferențe se stabilesc de către consiliul de 
administrație al unității de învățământ și la propunerea membrilor catedrei. 
Art. 152. — 

Elevii din învățământul liceal, din învățământul profesional și din învățământul postliceal se pot 
transfera, păstrând forma de învățământ, cu respectarea următoarelor condiții: 
a) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă 
media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită 
transferul; în situații medicale deosebite, elevii din clasa a IX- a a învățământului liceal pot fi transferați și 
în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale județene/a 
municipiului București, cu respectarea condiției de medie, menționate anterior; 
b) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasele X—XII/XIII se pot transfera, de regulă, dacă media lor 
din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul; 
c) în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii de la clasa a IX-a se pot transfera numai 
dupa primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la 
calificarea profesională la care se solicită transferul; în situații medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a 
învățământului profesional cu durata de 3 ani pot fi transferați și în cursul primului semestru sau înainte de 
începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale județene/a municipiului București, cu respectarea 
condiției de medie, menționate anterior; 
d) în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a și a XI-a se pot transfera, 
de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se 
solicită transferul. Excepțiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul de administrație; 
e) elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din învățământul liceal se pot transfera în aceeasi clasă în 
învățământul profesional cu durata de 3 ani după susținerea examenelor de diferență, în limita efectivului de 
30 de elevi la clasă și în baza criteriilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a unității de 
învățământ la care se solicită transferul; 
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f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de 3 ani se pot transfera doar în 
clasa a IX-a a învățământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul și specializarea la care 
solicită transferul. Elevii din clasele a X-a și a XI-a din învățământul profesional cu durata de 3 ani se pot 
transfera în clasa a X-a din învățământul liceal, cu respectarea condiției de medie a clasei la care solicită 
transferul și după promovarea examenelor de diferență; 
g) elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu frecvență, 
cursuri de zi la învățământul cu frecvență cursuri serale, în anul terminal, după absolvirea semestrului I și 
după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență. 
Art. 153. — 

Elevii din învățământul liceal, din învățământul profesional și din învățământul postliceal se pot 
transfera de la o formă de învățământ la alta astfel: 
a) elevii de la învățământul cu frecvență redusă se pot transfera la forma de învățământ cu frecvență, după 
susținerea și promovarea examenelor de diferență, dacă au media anuală cel puțin 7,00 la fiecare 
disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă și potrivit criteriilor prevăzute în 
regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ; transferul se face, de regulă în 
aceeașii clasă, cu excepția elevilor din clasa terminală de la învățământul cu frecvență redusă, pentru care 
durata studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din învățământul cu  
frecvență; 
b) elevii de la învățământul cu frecvență se pot transfera la forma de învățământ cu frecvență redusă, în 
limita efectivelor maxime de elevi la clasă; 
c) elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu frecvență la 
învățământul cu frecvență redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I și după susținerea, dacă 
este cazul, a examenelor de diferență. 
Art. 154. — 

(1) Transferul elevilor de la o formațiune de studiu cu predarea unei limbi de circulație internațională 
în regim normal la o formatiune de studiu cu predare intensivă, respectiv bilingv, a unei limbi de circulație 
internațională se realizează astfel: 
a) la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se pot transfera de la o unitate de învățământ la 
alta, de la o formațiune de studiu cu predarea unei limbi de circulație internațională în regim normal la o 
formațiune de studiu cu predare intensivă a unei limbi de circulație internațională, vor susține un test de 
aptitudini și cunoștințe  la limbă modernă; 
b) testul de aptitudini și cunoștințe va fi elaborat la nivelul unității de învățământ în care elevul se transferă, 
de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unității de învățământ; 
c) la nivel liceal, învepând cu clasa a IX-a, elevii care se transferă la clasele cu predare intensivă, respectiv 
bilingvă a unei limbi de circulație internațională vor susține examene de diferență (după caz) și un test de 
verificare a competențelor lingvistice în unitatea de învățământ la care se transferă. 

(2) Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unității de învățământ de către o 
comisie desemnată în acest sens de directorul unității de învățământ. 

(3) Elevii din secțiile bilingve francofone care solicită schimbarea disciplinei nonlingvistice vor 
susține examen de diferență în vacanța intersemestrială. 
Art. 155. — 

(1) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ , profilul și/sau specializarea se 
efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanței de vară. Prin excepție, transferurile de la 
nivelurile antepreșcolar și preșcolar se pot face oricând în timpul anului școlar, ținând cont de interesul 
superior al copilului. 

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învățământ se efectuează în următoarele perioade: 
a) de la învățământul cu frecvență la cel cu frecvență redusă, în perioada intersemestrială sau a vacanței de 
vară; 
b) de la învățământul cu frecvență redusă la cel cu frecvență, numai în perioada vacanței de vară. 

(3) Transferurile în care se păstrează forma deînvățământ, cu schimbarea profilului și/sau 
specializării se efectuează în perioada vacanței de vară. 

(4) Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea 
prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații: 
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a) la schimbarea domiciliului părințior într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului 
București; 
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de 
sănătate publică; 
c) de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional; 
d) la/de la învățământul de artă, sportiv și militar; 
e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la 
celelalte clase; 
f) în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar. 

(5) pentru anul școlar 2019-2020, transferul copiilor și al elevilor se va realiza în perioada 25 august 
– 7 septembrie 2020. 
Art. 156. — 

Gemenii, tripleții se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui, 
tutorelui sau susținătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceștia sunt majori, cu aprobarea consiliului de 
administrație al unității de învățământ; 
Art. 157. — 

(1) Elevii din unitățile de învățământ liceal și postliceal din sistemul de apărare, ordine publică și 
securitate națională, declarați inapți pentru cariera militară, se pot transfera într-o unitate din rețeaua 
ministerului, potrivit prevederilor prezentului regulament. 

(2) Copiii cadrelor militare în activitate, ai militarilor angajați pe bază de contract, ai funcționarilor 
publici cu statut special, în timpul sau din cauza serviciului militar, se pot transfera la cerere, din unitățile de 
învățământ din rețeaua ministerului în unitățile de învățământ liceal și postliceal din sistemul de apărare, 
ordine publică și securitate națională, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare și au fost declarați admiși la 
probele de selecție, în baza dosarului de candidat, conform reglementărilor specifice ale acestor unități. 
Art. 158. — 

(1) Elevii din învățământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unități de 
învățământ de stat, în condițiile prezentului regulament. 

(2) Elevii din învățământul preuniversitar de stat se pot transfera în învățământul particular, cu 
acordul unității  primitoare și în condițiile stabilite de propriul regulament de organizare și funcționare. 
Art. 159. — 

(1) Pentru copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de evoluția acestora se pot face 
propuneri de reorientare dinspre învățământul special/special integrat spre învățământul de masă și invers. 

(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de 
către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului și de către consilierul pedagog școlar. Decizia de 
reorientare se ia de către comisia de orientare școlară și profesională din cadrul centrului județean de resurse 
și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, cu acordul 
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. 
Art. 160. — 
După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este obligată să solicite situația școlară a 
elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la care se transferă elevul este obligată să 
trimita la unitatea de învățământ primitoare situația școlară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la primirea solicitării. Până la primirea situației școlare de către unitatea de învățământ la care s-a 
transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient. 
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3. 
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4. Scopul procedurii operationale 2 
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