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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Suportul legal:
a) Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
b) Ordinul Ministrului educaţiei naţionale nr. 4542/2014 privind aprobarea Metodologiei
cadru privind organizarea si funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar,
organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate,
în anul scolar 2014- 2015;
c) Ordinul MECS nr. 4342/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea și funcționarea învățământului terțiar nonuniversitar, organizat la nivelul
colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ superio r acreditate;
d) Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
e) Ordin nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu modificările şi
completările ulterioare;
f) OMENCS nr. 4742/2016 privind aprobarea Statutului Elevului;
g) Carta Universității din Pitești_ediția 2019;
h) Metodologia privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Terțiar Nonuniversitar,
COD: MET- COLEGTER-UPIT-01.
Art. 2. (1) Învăţământul postliceal se organizează pentru specializări şi calificări stabilite de
Ministerul Educaţiei, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor.
(2) Învăţământul postliceal are o durată de 1 - 3 ani, în funcţie de complexitatea
calificării şi de numărul de credite pentru educaţie şi formare profesională.
Art.3. (1) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi particular se pot transfera la alte unităţi
de învăţământ de stat sau particular, cu acordul unităţii primitoare.
(2) Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate de învăţământ la alta, în conformitate cu
prevederile Ordinului nr. 5447/2020 şi ale Metodologiei de organizare și funcționare a unităţii de
învăţământ la care se face transferul.
Art.4. În învăţământul postliceal, elevii se pot transfera la Colegiul Terțiar Nonuniversitar în
limita numărului maxim de locuri aprobat prin ordin de ministru.
CAPITOLUL II TRANSFERUL ELEVILOR
Art.5. (1) Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al
unităţii de învăţământ de la care se transferă.
(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita numărului maxim de
locuri, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim.
Art.6. Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, domeniul şi/sau calificarea se
efectuează, de regulă, în perioada vacanţei de vară.
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Art.7. Elevii care doresc să se transfere la Colegiu de la o alta unitate școlară , precum și cei din
interiorul colegiului, vor depune un dosar care să conțină:
- o cerere de transfer (Anexa nr. 1) în care se precizează motivul transferului, domeniul,
calificarea; în cerere se menționează un singur domeniu și o singură calificare;
- o adeverință de studii pentru anul școlar anterior, în care se menționează media la purtare;
- o copie după certificatul de naștere și, după caz, certificatul de căsătorie;
- o copie după Cartea de identitate.
Art. 8. (1) Dosarul se depune la secretariatul colegiului, (conform calendarului).
(2) Cererile vor fi analizate în C.A. (conform calendarului), luându-se în considerare
următoarele:
- acceptarea elevilor se va face în funcţie de numărul locurilor disponibile la calificarea
solicitată, în limita efectivelor maxime de elevi; efectivul maxim este de 30 de elevi. La
propunerea Consiliului profesoral și în conformitate cu O.M.E.N.C.S nr. 5079/2016 cu
modificările ulterioare, efectivul maxim poate fi depășit cu aprobarea I.S.J. Argeș;
- media la purtare – trebuie să fie 10;
Art. 9. (1) După aprobarea transferului, colegiul este obligat să solicite situaţia şcolară a
elevului în termen de 5 zile lucrătoare de la unitatea de învăţământ de la care se transferă în
conformitate cu O.M.E.N.C.S nr. 5079/2016 cu modificările ulterioare.
(2) Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită colegiului
situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
(3) Până la primirea situaţiei şcolare de către colegiu, elevul transferat participă la cursuri în
calitate de audient.
Transferul elevilor în perioada vacanţei de vară
Nr.
crt.

Etape

1. Comunicarea
locurilor disponibile
pe calificări

Acţiuni
Afişarea
la
avizierul
colegiului şi pe pagina web a
unităţii de învăţământ a
locurilor disponibile pe clase
pentru transfer;

Termene
- prima zi lucrătoare
din vacanţa de vară a
elevilor, funcție de
calificare

Responsabilităţi
Director
Secretar
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2. Depunerea şi
înregistrarea
cererilor de
transfer

3. Analizarea
solicitărilor de
transfer depuse
la unitatea de
învăţământ

4. Comunicarea
rezultatelor

- Completarea şi depunerea
cererilor de transfer la
secretariatul unităţii de
învăţământ
de
către
părinţi/tutori sau susţinători
legali/elevi
majori,
cu
respectarea programului de
lucru al secretariatului;
- Înregistrarea cererilor de
transfer la unitatea şcolară,
doar dacă acestea sunt însoţite
de documentele menţionate în
cerere, conform Anexei 1;
- Secretariatul unității de
învățământ la care se solicită
transferul
va
comunica
solicitantului numărul și data
de înregistrare a cererii, în
vederea afișării rezultatelor,
cu respectarea normelor de
protecție a datelor personale,
conform
Regulamentului
European de Protecție a
Datelor;
- În cazul în care există
mai multe opțiuni în
domeniu,
același
solicitantul completează
câte o cerere pentru
fiecare opțiune în parte.
Organizarea
şedinţei
consiliului de administraţie
pentru analiza solicitărilor
de transfer depuse lacolegiu

- Afişarea la sediul
colegiului şi pe pagina
web a situaţiei ierarhice şi
motivate a candidaţilor
referitoare la aprobarea,
respectiv
respingerea
transferului;
- Numele fiecărui elev va fi
anonimizat prin utilizarea
numărului și a datei de
înregistrare a cererii depuse la
unitatea de învățământ la care
se solicită transferul, cu
respectarea
normelor
de

Ediţia 1

Revizia 0

-în
perioada
vacanţei
de
vară, până la
data
de
7
septembrie,
a
fiecărui
an,
inclusiv

Secretar

Conform
calendarului

Director
Membrii
consiliului
de administraţie

7 septembrie a
fiecărui an

Secretarul
Director
Secretar
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5. Solicitarea
situaţiei şcolare

6. Înscrierea în
cataloagele
şcolare a elevilor
transferaţi

7. Transmiterea
situaţiei şcolare

protecție a datelor personale,
conform
Regulamentului
European de Protecție a
Datelor
- Conform art. 160 din
OMENCȘ nr. 5.079/2016, cu
modificările şi completările
ulterioare
Informarea
profesorilor
diriginţi privind situaţia elevilor
transferaţi;
- Înscrierea în catalog a elevilor
transferaţi,
pe
baza
documentelor comunicate.
Transmiterea
situaţiilor
şcolare de la şcolile de
provenienţă către colegiu
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- în cinci zile
lucrătoare de la
aprobarea cererii de
transfer
-

septembrie

Secretarii celor
două unităţi de
învăţămant între
care se transferă
elevul
Director
Profesori diriginţi
Secretar

- în zece zile
lucrătoare de la
primirea solicitării

Secretar

Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Directorul:
a) stabileşte, în baza hotărârii Consiliului de administrație, numărul de locuri disponibile
pe fiecare calificare, destinate transferului de elevi, conform art. 63 din Legea
Educaţiei Naţionale - Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) solicită Consiliului profesoral analizarea şi avizarea/neavizarea cererilor de transfer;
c) solicită Consiliului de administrație aprobarea/respingerea cererilor de transfer;
d ) aprobă sau respinge cererile de transfer în baza hotărârii Consiliului de administrație,
conform art. 148-160 din OMENCȘ nr. 5.079/2016, cu modificările şi completările
ulterioare;
e) transmite profesorilor diriginţi situaţia centralizată a elevilor transferaţi.
Membrii Consiliului de administraţie:
a) verifică respectarea normativelor legale în vederea efectuării transferului elevilor;
b) aprobă sau resping transferul elevilor.
Secretarul:
a) afişează la avizierul unităţii de învăţământ şi pe pagina web a şcolii situaţia centralizată a
numărului de locuri disponibile pentru transfer, respectiv reactualizarea acesteia, dacă e
cazul;
b) înregistrează cererile de transfer, doar dacă acestea sunt însoţite de toate documentele
c) solicitate;
d) transmite elevului numărul și data de înregistrare a cererii de transfer depuse, în
vederea afișării rezultatelor, cu respectarea normelor de protecție a datelor personale,
conform Regulamentului European de Protecție a Datelor (în cazul în care există mai
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i)
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multe opțiuni pentru același domeniu, solicitantul completează câte o cerere pentru fiecare
opțiune în parte);
întocmește și afișează calendarul desfășurării trans ferurilor elevilor
primește și verifică dosarele depuse de părinții / reprezentanții legali / tutori / elevii, le
înregistrează și le transmite spre discutare Consiliului profesoral;
solicită situația școlară a elevului în termen de 5 zile;
afișează la av izierul elevilor lista transferurilor și modul de soluționare a acestora, cu
mențiunea admis/respins.
înscrie în registrul matricol (unde este cazul) și în catalog elevii transferați

CAPITOLUL III. DISPOZIŢII FINALE
Art. 10. Anexele sunt parte integrantă din prezenta metodologie.
Art. 11. Prezenta metodologie a fost dezbătută și aprobată în Ședinţa Senatului Universității din
data de 26.07.2021.
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ANEXA 1-F01- MET- COLEGTER-UPIT-03
AVIZUL UNITĂȚII ȘCOLARE
DE UNDE PLEACĂ ELEVUL

APROBAREA UNITĂȚII ȘCOLARE
UNDE PLEACĂ ELEVUL

NR.________________________

NR._______/DATA*

DIRECTOR,

DIRECTOR,

CERERE DE TRANSFER
Subsemnatul/a**___________________________________, cu domiciliul în localitatea
___________________, Jud. ____________ Str._____________________, Nr.____, Bl.___,
Sc__,Ap.___, telefon______________, CNP_____________________, elev(a) în
cls./grupa__________, naționalitatea _______________, vă rog să aprobați transferul de la
unitatea școlară ___________________________________ , la unitatea şcolară, ______________,
începând cu data de _________________.
Solicit transferul din următoarele motive:
______________________________________________________________________________
Anexez următoarele documente în susținerea cererii mele:
______________________________________________________________________________
Anexez prezentei cereri următoarele documente:
1. copie C.I. a părintelui/tutorelui sau susţinătorului legal**;
2. copie C.I. sau a certificatului de naştere al elevului;
3. adeverinţă cu media anuală/ de admitere, după caz.
Data
______________

Semnătura
__________________________

* Secreta rul unită ții de învă țământ la ca re se solicită tra nsferul, tra nsmite pă rintelui/tutorelui/elevului ma jor numă
rul și data de înregistrare a cererii de transfer depuse, în vederea a fișă rii rezulta telor, cu respectarea norm elor de
protecție a da telor personale, conform Regula mentului Europea n de Protecție a Da telor
** În ca zul în ca re elevul este m a jor, tra nsferul se solicită de că tre
elevul ma jor.
*** În ca zul în ca re există m a i m ulte opțiuni pentru același domeniu , solicitantul com pletează câte o
cerere pentru fieca re opțiune în pa rte.
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ANEXA 2-F02- MET- COLEGTER-UPIT-03
Antetul unităţii de învăţământ

TRANSFERUL ELEVILOR ÎN PERIOADA VACANŢEI
CALENDAR
ETAPA

NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.

PERIOADA

Afişarea locurilor disponibile pentru transferul elevilor
Depunerea cererilor pentru transfer
Desfăşurarea examenelor de diferenţă
Analizarea cererilor de transfer în cadrul Consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ
5. Afişarea rezultatelor cererilor de transfer

DIRECTOR,

SECRETAR,
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ANEXA 3-F03- MET- COLEGTER-UPIT-03

Antetul unităţii de învăţământ

TRANSFERUL ELEVILOR ÎN PERIOADA VACANŢEI

SITUAŢIA LOCURILOR

Nr.
Crt.

Domeniul

Calificarea

Număr de locuri
disponibile

DIRECTOR,

SECRETAR,
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LISTA DE DIFUZARE A METODOLOGIE PRIVIND PRIVIND TRANSFERUL
ELEVILOR ÎN CADRUL COLEGIULUI TERȚIAR NONUNIVERSITAR

Nr.
1.
2.

3.

Facultate/
Compartiment

Nume prenume

Data Semnătură
Data
primirii
retragerii

Semnătură

Secretariatul
Senatului
Centrul pentru
managementul
calității și programe
universitare
Direcţia Economică
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