
EXTRAS  
 

din 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

al Colegiului Național Constantin Cantacuzino  
 

privind  
TRANSFERUL ELEVILOR 

 

Secțiunea 6. Transferul elevilor 

Art. 74. Beneficiarii primari ai educatiei au dreptul sa se transfere de la o clasa la alta, de la o 
unitate de invatamant la alta, de la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o specializare 
la alta, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si ale Regulamentului de 
organizare si functionare al unitatilor de invatamant la care se face transferul. 

Art. 75. Transferul se face cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant 
la care se solicita transferul si cu avizul consiliului de administratie al unitatii de invatamant 
de la care se transfera. 

Art. 76. (1) In invatamantul primar si gimnazial, precum si liceal elevii  se pot transfera de la o 
clasa la alta, in aceeasi unitate de invatamant, sau de la o unitate la alta, in limita efectivelor 
maxime de elevi la clasa. 

(2) elevii din clasa a V-a se pot transfera numai dupa primul semestru, daca media obținută 
la testarea de selecție este cel puțin egală cu media ultimului admis și media la purtare este 
10 (zece); in situatii medicale deosebite, elevii din clasa a V-a pot fi transferati si in cursul 
primului semestru sau inainte de inceperea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale 
judetene, cu respectarea conditiei de medie, mentionate anterior; 

(3) in cadrul invatamantului gimnazial, elevii din clasele a VI-a – a VIII-a se pot transfera, daca 
media lor din ultimul an/semestru este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa 
la care se solicita transferul, iar media la purtare este 10 (zece) în fiecare an de gimnaziu 
absolvit;  

(4) Transferul elevilor nu este permis peste limita maximă de 25 elevi la ciclul primar, respectiv 
30 de elevi la ciclurile gimnazial și liceal. 

Art. 77. (1) In invatamantul liceal aprobarea transferurilor la care se schimba filiera, domeniul 
de pregatire, specializarea este conditionata de promovarea examenelor de diferenta. 

(2) Disciplinele/modulele la care se sustin examene de diferenta se stabilesc prin compararea 
celor doua planuri cadru. Modalitatile de sustinere a acestor diferente se stabilesc de catre 
consiliul de administratie al unitatii de invatamant si de catre membrii catedrei. 



Art. 78. (1) Elevii din invatamantul liceal se pot transfera, pastrand forma de invatamant, cu 
respectarea urmatoarelor conditii: 

a) in cadrul invatamantului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul 
semestru, daca media lor de admitere este cel putin egala cu media ultimului admis la 
specializarea la care se solicita transferul  și media la purtare este 10 (zece); in situatii 
medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a invatamantului liceal pot fi transferati si in cursul 
primului semestru sau inainte de inceperea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale 
judetene, cu respectarea conditiei de medie, mentionate anterior; 

b) in cadrul invatamantului liceal, elevii din clasele a X-a – a XII-a se pot transfera, daca media 
lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita 
transferul, media la purtare este 10 (zece) în fiecare an de liceu absolvit;  

c) in cadrul invatamantului liceal, doar elevii proveniti de la filiera teoretica sau vocational pot 
fi transferați la Colegiul Național Constantin Cantacuzino din Târgoviște, în condițiile 
prezentului Regulament; 

d) in cadrul invatamantului liceal, profilul pedagogic, transferul elevilor de la o specialitate la 
alta, se realizează numai în cadrul profilului pedagogic și cu obligativitatea ca elevul să fi 
susținut și promovat probele de aptitudini; nu se admite transferul elevilor de la o altă filieră 
la filiera vocațională, profilul pedagogic; 

e) la nivel liceal, începând cu clasa a X-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; 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. 

(2) In situatii exceptionale, in care transferul nu se poate face in limita efectivelor maxime de 
elevi la clasa, transferul se poate realiza doar cu  aprobarea depasirii efectivului maxim de 
către consiliul de administratie al inspectorat scolar, dar nu mai mult de 4 locuri peste limita 
maximă de 30 de elevi. 

Art. 79. – (3) Transferul elevilor in timpul semestrelor se poate efectua, in mod exceptional, 
cu respectarea prevederilor prezentului regulament, in urmatoarele situatii: 

a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate; 
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate 
de direcția de sănătate publică; 
c) la/de la învățământul de artă, sportiv și militar; 
d) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de 
predare bilingv la celelalte clase; 



e) în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului 
școlar. 

Art. 80. (1) Gemenii, tripleti etc. se pot transfera in clasa celui cu media mai mare sau invers, 
la cererea parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal sau la cererea elevilor daca acestia sunt 
majori, cu aprobarea directorului unitatii de invatamant. 

(2) Pentru copiii/tinerii cu cerinte educationale speciale, in functie de evolutia acestora, se 
pot face propuneri de reorientare dinspre invatamantul special/special integrat spre 
invatamantul de masa si invers. 

(3) Propunerea de reorientare se face de catre cadrul didactic care a lucrat cu copilul in cauza 
sau de catre parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai copilului si de catre consilierul 
psihopedagog scolar. Decizia de reorientare se ia de catre comisia de expertiza din cadrul 
Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, cu acordul parintilor, tutorilor sau 
sustinatorilor legali. 

Art. 81. Dupa aprobarea transferului, unitatea de invatamant primitoare este obligata sa 
solicite situatia scolara a elevului in termen de 5 zile lucratoare. Unitatea de invatamant de la 
care se transfera elevul este obligata sa trimita la unitatea de invatamant primitoare, situatia 
scolara a celui transferat, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea solicitarii. Pana la 
primirea situatiei scolare de catre unitatea de invatamant la care s-a transferat, elevul 
transferat participa la cursuri in calitate de audient. 

 


