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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 primar și gimnazial, precum și în învățământul liceal elevii se 
pot transfera de la o formațiune de studiu la alta, în aceeași unitate de învățământ sau de la o 
unitate de învățământ la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la formațiune de studiu. 

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

Art. 151. — (1) În învățământul liceal aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, 
domeniul de pregătire, specializarea este condiționată de promovarea examenelor de diferență. 

(2) Disciplinele 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 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 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; 

Art. 154. — (1) Transferul elevilor de la o formațiune de studiu cu predarea unei limbi de 
circulație internațională în regim normal la o formațiune de studiu cu predare intensivă, 
respectiv bilingvă, 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 limba 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, începând 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. 

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.  

(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; 

 (3) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, 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: 

a) la schimbarea domiciliului părinților 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. 

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. 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 trimită 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. 


