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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND 

TRANSFERUL ELEVILOR ÎN INTERIORUL LICEULUI TEORETIC BÁTHORY 
ISTVÁN , RESPECTIV DINTR-O ALTĂ INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

Scopul procedurii operaţionale 

Crearea unui cadru concret, respectiv corect din punct de vedere legislativ și al nevoilor 
instituționale ale  Liceului Teoretic Báthory István pentru elevii care solicită transferul dintr-o 
 altă unitate şcolară, ori în interiorul colegiului dintr-o clasă în alta.. 

Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

Toate situațiile în care sunt solicitate transferuri din afara ori din interiorul Liceului Teoretic 
Báthory István  

 Documente de referinţă: 
R.O.I. 2015 
ROFUIP 5115/ 2014 

Descrierea procedurii operaţionale: 

1. Afișarea la avizierul și postarea pe site-ul școlii a numărului de locuri disponibile, a 
claselor (nivel, specializare, profil, ultima medie a clasei), respectiv a criteriilor pentru 
transfer, a programei materiei din care se dă  examen de diferență, data examenului de 
diferență,. 

2. Depunerea  la secretariatul școlii a cererilor tip privind transferul. În cerere se precizează 
motivul transferului, aceasta fiind însoțită de copia foii matricole pe semestru, respectiv pe 
an școlar în funcție de momentul în care este cerut transferul. 

3. Analiza cererilor din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor menționate în ROI sau în 
alte documente legislative care privesc această situație (ex. modificări ulterioare ale unor 
OM-uri). 

4. Elaborarea unui tabel cuprinzând candidații care îndeplinesc atât condițiile de transfer 
cuprinse în documentele legislative în vigoare, cât și cele impuse de ROI al Liceului 
Teoretic Báthory István (ex. media semestrială/anuală a elevului care cere transferul 
trebuie să fie cel puţin egală cu media ultimului elev din clasa la care se solicită 
transferul). 

5. Susținerea examenelor de diferență, în concordanță cu profilul/specializarea clasei în care 
elevul solicită transferul. Nota obținută la examenul de diferență nu poate fi mai mică de 



nota 7. Dirigintele clasei are obligația de a urmări respectarea termenelor fixate pentru 
susținerea examenelor de diferență, precum și de a menține legătura cu secretariatul școlii 
și cu profesorii evaluatori. 

Materiile din care se dau examene de diferență în funcție de specializare 

Specializarea clasei de 
unde pleacă elevul 

Specializarea clasei în 
care cere transferul  

Materiile la care se dau examen 
de diferență 

Matematică - informatică i Stiințe ale naturii nu se susține examen de dif 
Matematică - informatică i Producție media Materiile specifice specializării 
Stiințe ale naturii Matematică - informatică Informatică 
Stiințe ale naturii Producție media Materiile specifice specializării 
Producție media Matematică - informatică Informatică, matematică 
Producție media Stiințe ale naturii Matematică 

 

6. Elaborarea listei candidaților care îndeplinesc toate condițiile sus-menționate (candidații 
admiși) și înaintarea acesteia înspre aprobare Consiliului de Administrație al liceului. 

7. Aprobarea listei candidaților în Consiliului de Administrație al liceului. 
8. Dupa aprobarea transferului unitatea de învățământ primitoare solicită situația școlară a 

elevului în termen de 5 zile. 
9. Unitatea școlară de la care se transferă elevul este obligată să trimită situația școlară în 

termen de 10 zile de la solicitarea acesteia. 
10. Elevul nu se înscrie în catalog până la primirea situației școlare de către unitatea de 

învățământ la care s-a transferat. 
11. Afișarea la avizierul elevilor, precum și postarea pe site-ul colegiului a listei transferurilor 

și a modului de soluționare a acesora, cu mențiunea admis/respins. 

 


