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EXTRAS DIN LEGEA 1/2011 CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI 

 

 

Transferul copiilor şi elevilor 

 

LEGEA EDUCATIEI NATIONALE 

 

Art.63. - (1) In invatamantul preuniversitar, formatiunile de studiu cuprind grupe, 

clase sau ani de studiu, dupa cum urmeaza: 

   a) educatia anteprescolara: grupa cuprinde in medie 7 copii, dar nu mai putin de 

5 si nu mai mult de 9; 

   b) invatamantul prescolar: grupa cuprinde in medie 15 prescolari, dar nu mai 

putin de 10 si nu mai mult de 20; 

   "c) invatamantul primar: clasa cuprinde in medie 17 elevi, dar nu mai putin de 10 

si nu mai mult de 22; 

   d) invatamantul gimnazial: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin 

de 10 si nu mai mult de 26;" 

  Modificat de art.I pct.2 din Legea 185/2020 (intra in vigoare la data de 1 

septembrie 2020) 

   "d1) invatamantul de arta: clasa cuprinde in medie 14 elevi, dar nu mai putin de 8 

si nu mai mult de 25 si pot fi constituite din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde in 

medie 6 elevi, dar nu mai putin de 4 si nu mai mult de 10;" 

  Completat de art.I pct.3 din Legea 185/2020 (intra in vigoare la data de 1 

septembrie 2020) 

   "e) invatamantul liceal si profesional: clasa cuprinde in medie 24 de elevi, dar 

nu mai putin de 15 si nu mai mult de 30; 

   e1) invatamantul dual: clasa cuprinde in medie 24 de elevi, dar nu mai putin de 20 

si nu mai mult de 30;" 

  Modificat de art.I pct.4 din Legea 185/2020 (intra in vigoare la data de 1 

septembrie 2020) 

   e2) instruirea practica si pregatirea de specialitate se desfasoara pe grupe de 

minimum 10 elevi si maximum 15 elevi;  

Completat de art.I pct.11 din OUG 81/2016 
   e3) clasele din invatamantul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu 

calificari diferite;" 

   Modificat de art.unic pct.10 din LEGE Nr. 82/2018 
   f)invatamantul postliceal: clasa cuprinde in medie 25 de elevi, dar nu mai putin 

de 15 si nu mai mult de 30;  

  Modificat de art.I pct.9 din OUG 117/2013 

   g) invatamantul special pentru elevi cu deficiente usoare si/sau moderate: grupa 

care cuprinde in medie 10 elevi, dar nu mai putin de 8 si nu mai mult de 12; 

   h) invatamantul special pentru elevi cu deficiente grave: grupa care cuprinde in 

medie 5 elevi, dar nu mai putin de 4 si nu mai mult de 6. 

   "(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in localitatile in care exista 

cerere pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati nationale, 

efectivele formatiunilor de studiu se organizeaza, se infiinteaza si functioneaza 

astfel:  

   a)organizarea de noi formatiuni de studiu pentru forma de invatamant in limba 

materna a unei minoritati nationale, cu efective mai mici decat minimul prevazut de 

prezenta lege, se poate realiza la cerere, conform art. 19 alin. (3), in conditiile 

legii; 

   "b) organizarea, reorganizarea, desfiintarea oricaror formatiuni de studiu, 

inclusiv cel simultan pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati 

nationale existente, se pot realiza cu avizul conform al Ministerului Educatiei si 

Cercetarii, Comisiei de invatamant si tineret a Consiliului Minoritatilor Nationale, 

aflat in coordonarea Departamentului de relatii interetnice din cadrul 

Secretariatului General al Guvernului, si al organizatiei minoritatii nationale 

reprezentate in Parlamentul Romaniei;" 
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  Modificat de art.I pct.5 din Legea 185/2020 (intra in vigoare la data de 1 

septembrie 2020) 

   c)in situatii exceptionale, formatiunile de studiu pentru anteprescolari, 

prescolari sau elevi pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati 

nationale pot functiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea 

directiei pentru minoritati din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, pe baza 

unei propuneri justificate din partea consiliului de administratie al unitatii de 

invatamant sau al organizatiei minoritatii nationale reprezentate in Parlamentul 

Romaniei, care solicita exceptarea de la prevederile alin. (1)." 

     Modificat de art.unic pct.1 din Legea 48/2019 

   "(21) Prevederile alin. (2) se aplica si formatiunilor de studiu in limba romana, 

atunci cand acestea functioneaza in zone unde ponderea unei minoritati etnice este 

majoritara. In aceste situatii, avizul conform, respectiv aprobarea prevazuta la 

alin. (2) lit. b) si c) se realizeaza de directia de specialitate competenta din 

cadrul Ministerului Educatiei Nationale. 

  Completat de art.unic pct.2 din Legea 48/2019 

   (22) Prevederile alin. (2) si (21) se aplica doar formatiunilor de studiu ce 

cuprind, conform legii, grupe, clase sau ani de studiu. Reorganizarea unitatilor de 

invatamant cu personalitate juridica se realizeaza conform art. 221. 

  Completat de art.unic pct.2 din Legea 48/2019 

   (23) Aplicarea prevederilor prezentului articol, respectiv a dispozitiilor art. 

221 nu poate avea ca efect pierderea personalitatii juridice de catre unitatile de 

invatamant singulare, acordata conform art. 45 alin. (6)." 

  Completat de art.unic pct.2 din Legea 48/2019   "(3) In situatii exceptionale, 

formatiunile de prescolari sau de elevi pot functiona peste efectivul maxim, cu cel 

mult 3 prescolari/elevi, dupa caz, peste numarul maxim prevazut la alin. (1), cu 

aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, pe baza unei 

justificari din partea consiliului de administratie al unitatii de invatamant care 

solicita exceptarea de la prevederile alin. (1). 

   (31) Situatiile aprobate de inspectoratul scolar se comunica Ministerului 

Educatiei si Cercetarii si autoritatilor locale pentru asigurarea finantarii. 

Clasele in functiune la data intrarii in vigoare a prezentei legi raman cu acelasi 

numar de elevi pana la finalizarea ciclului de invatamant." 

  Modificat de art.I pct.6 din Legea 185/2020 (intra in vigoare la data de 1 

septembrie 2020) 

   "(4) Integrarea scolara individuala a copiilor/elevilor cu cerinte educationale 

speciale in grupe/clase din invatamantul de masa se realizeaza doar la inceputul 

anului scolar. Pentru fiecare prescolar/elev cu cerinte educationale speciale 

orientat de catre centrul judetean de resurse si asistenta educationala/ Centrul 

Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala pentru invatamantul de 

masa, efectivele existente ale grupelor/claselor se diminueaza cu 2 

prescolari/elevi." 

  Completat de art.I pct.7 din Legea 185/2020 (intra in vigoare la data de 1 

septembrie 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc:1200018502/1
doc:1190004802/1
doc:1190004802/1
doc:1190004802/1
doc:1190004802/1
doc:1200018502/1
doc:1200018502/1


 

 

EXTRAS DIN ROFUIP NR.5447/2020 CU  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI  

 

 

REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 

Capitolul IV 

Transferul elevilor 

  

  

   Art. 137. - Copiii si elevii 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/calificare profesionala la alta, de la o forma de 

invatamant la alta, in conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale 

regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant la care se face 

transferul. 

   Art. 138. - Transferul copiilor si elevilor se face cu aprobarea consiliului de 

administratie al unitatii de invatamant la care se solicita transferul si cu avizul 

consultativ al consiliului de administratie al unitatii de invatamant de la care se 

transfera. 

   Art. 139. - (1) In invatamantul anteprescolar/prescolar, primar, gimnazial, 

invatamantul profesional, liceal, postliceal, precum si in invatamantul dual, elevii 

se pot transfera de la o grupa/formatiune de studiu la alta, in aceeasi unitate de 

invatamant, sau de la o unitate de invatamant la alta, in limita efectivelor maxime 

de anteprescolari/prescolari/elevi la grupa/formatiunea de studiu. 

   (2) In invatamantul dual, transferul elevilor de la o grupa/formatiune de studiu 

la alta, in aceeasi unitate de invatamant, sau de la o unitate de invatamant la alta 

nu se poate efectua decat cu avizul operatorului economic. 

   (3) In situatii exceptionale, in care transferul nu se poate face in limita 

efectivelor maxime de anteprescolari/prescolari/elevi la grupa/formatiunea de 

studiu, inspectoratul scolar poate aproba depasirea efectivului maxim. 

   Art. 140. - (1) In invatamantul profesional, liceal sau postliceal, inclusiv in 

invatamantul dual, aprobarea transferurilor la care se schimba filiera, domeniul de 

pregatire, specializarea/calificarea profesionala 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 la propunerea membrilor comisiei pentru curriculum. 

   Art. 141. - (1) Elevii din invatamantul liceal, din invatamantul profesional si 

din invatamantul postliceal 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; in situatii 

medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judetene/a municipiului 

Bucuresti, acolo unde exista, sau a documentelor medicale justificative si in 

situatiile exceptionale prevazute la art. 144 alin. (4), elevii din clasa a IX-a a 

invatamantului liceal pot fi transferati si in cursul primului semestru sau inainte 

de inceperea acestuia, cu respectarea conditiei de medie mentionate anterior si in 

limita efectivelor maxime la clasa, stabilite de lege; 

   b) in cadrul invatamantului liceal, elevii din clasele a X-a - a XII/XIII-a se 

pot transfera, de regula, daca media lor din ultimul an este cel putin egala cu 



media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul; 

   c) in cadrul invatamantului profesional cu durata de 3 ani, elevii de la 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 calificarea profesionala la care se 

solicita transferul; in situatii medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a 

invatamantului profesional cu durata de 3 ani pot fi transferati si in cursul 

primului semestru sau inainte de inceperea acestuia, pe baza avizului comisiei 

medicale judetene/a municipiului Bucuresti, cu respectarea conditiei de medie 

mentionate anterior; 

   d) in cadrul invatamantului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a 

X-a si a XI-a se pot transfera, de regula, daca media lor din ultimul an este cel 

putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul. 

Exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de catre consiliul de administratie; 

   e) elevii din clasele a IX-a, a X-a si a XI-a din invatamantul liceal se pot 

transfera in aceeasi clasa in invatamantul profesional cu durata de 3 ani dupa 

sustinerea examenelor de diferenta, in limita efectivului de 30 de elevi la clasa si 

in baza criteriilor prevazute de regulamentul de organizare si functionare a 

unitatii de invatamant la care se solicita transferul; 

   f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a invatamantului profesional cu durata 

de 3 ani se pot transfera doar in clasa a IX-a a invatamantului liceal, cu 

respectarea mediei de admitere la profilul si specializarea la care solicita 

transferul. Elevii din clasele a X-a si a XI-a din invatamantul profesional cu 

durata de 3 ani se pot transfera in clasa a X-a din invatamantul liceal, cu 

respectarea conditiei de medie a clasei la care solicita transferul si dupa 

promovarea examenelor de diferenta; 

   g) elevii din clasele terminale ale invatamantului liceal se pot transfera de la 

invatamantul cu frecventa cursuri de zi la invatamantul cu frecventa cursuri serale, 

in anul terminal, dupa absolvirea semestrului I si dupa sustinerea, daca este cazul, 

a examenelor de diferenta. 

   (2) Prevederile alin. (1) lit. c), d), e) si f) se aplica si in cazul 

invatamantului profesional si tehnic dual. 

   Art. 142. - Elevii din invatamantul liceal, din invatamantul profesional si din 

invatamantul postliceal se pot transfera de la o forma de invatamant la alta astfel: 

   a) elevii de la invatamantul cu frecventa redusa se pot transfera la forma de 

invatamant cu frecventa, dupa sustinerea si promovarea examenelor de diferenta, daca 

au media anuala cel putin 7,00 la fiecare disciplina/modul de studiu, in limita 

efectivelor maxime de elevi la clasa si potrivit criteriilor prevazute in 

regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant; transferul se 

face, de regula, in aceeasi clasa, cu exceptia elevilor din clasa terminala de la 

invatamantul cu frecventa redusa, pentru care durata studiilor este mai mare cu un 

an, care se pot transfera in clasa terminala din invatamantul cu frecventa; 

   b) elevii de la invatamantul cu frecventa se pot transfera la forma de invatamant 

cu frecventa redusa, in limita efectivelor maxime de elevi la clasa; 

   c) elevii din clasele terminale ale invatamantului liceal se pot transfera de la 

invatamantul cu frecventa la invatamantul cu frecventa redusa, in anul terminal, 

dupa absolvirea semestrului I si dupa sustinerea, daca este cazul, a examenelor de 

diferenta. Elevii din invatamantul profesional si tehnic dual se pot transfera in 

invatamantul care nu are caracteristicile acestei forme de organizare, dupa 

sustinerea, daca este cazul, a examenelor de diferenta, in limita efectivelor maxime 

de elevi la clasa si potrivit criteriilor prevazute in regulamentul de organizare si 

functionare a unitatii de invatamant; elevii din invatamantul liceal, profesional si 

postliceal se pot transfera in invatamantul profesional si tehnic dual, dupa 

sustinerea, daca este cazul, a examenelor de diferenta, cu respectarea prevederilor 

legale privind efectivele de elevi la clasa. 



   Art. 143. - (1) Transferul elevilor de la o formatiune de studiu cu predarea unei 

limbi de circulatie internationala in regim normal la o formatiune de studiu cu 

predare intensiva, respectiv bilingva a unei limbi de circulatie internationala se 

realizeaza astfel: 

   a) la nivel gimnazial, incepand cu clasa a V-a, elevii care se pot transfera de 

la o unitate de invatamant la alta, de la o formatiune de studiu cu predarea unei 

limbi de circulatie internationala in regim normal la o formatiune de studiu cu 

predarea intensiva a unei limbi de circulatie internationala vor sustine un test de 

aptitudini si cunostinte la limba moderna; 

   b) testul de aptitudini si cunostinte va fi elaborat la nivelul unitatii de 

invatamant in care elevul se transfera, de catre o comisie desemnata in acest sens 

de directorul unitatii de invatamant; 

   c) la nivel liceal, incepand cu clasa a IX-a, elevii care se transfera la clasele 

cu predare intensiva, respectiv bilingva a unei limbi de circulatie internationala 

vor sustine examene de diferenta (dupa caz) si un test de verificare a competentelor 

lingvistice in unitatea de invatamant la care se transfera. 

   (2) Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unitatii de 

invatamant de catre o comisie desemnata in acest sens de directorul unitatii de 

invatamant. 

   (3) Elevii din sectiile bilingve francofone care solicita schimbarea disciplinei 

nonlingvistice vor sustine examen de diferenta in vacanta intersemestriala. 

   Art. 144. - (1) Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant, profilul 

si/sau specializarea se efectueaza, de regula, in perioada intersemestriala sau a 

vacantei de vara. Prin exceptie, transferurile de la nivelurile anteprescolar si 

prescolar se pot face oricand in timpul anului scolar, tinand cont de interesul 

superior al copilului. 

   (2) Transferurile in care se schimba forma de invatamant se efectueaza in 

urmatoarele perioade: 

   a) de la invatamantul cu frecventa la cel cu frecventa redusa, de regula in 

perioada intersemestriala sau a vacantei de vara; in aceleasi perioade se efectueaza 

si transferul la/de la invatamantul profesional si tehnic si de la/la invatamantul 

dual la invatamantul liceal tehnologic. Transferurile in cursul anului scolar se pot 

aproba in mod exceptional in cazurile precizate la alin (4); 

   b) de la invatamantul cu frecventa redusa la cel cu frecventa, numai in perioada 

vacantei de vara. 

   (3) Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant, cu schimbarea 

profilului si/sau a specializarii, se efectueaza, de regula, in perioada vacantei de 

vara, conform hotararii consiliului de administratie al unitatii de invatamant la 

care se solicita transferul. 

   (4) Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua, in mod 

exceptional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, in urmatoarele 

situatii: 

   a) la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate, respectiv intr-

un alt sector al municipiului Bucuresti; 

   b) in cazul unei recomandari medicale, eliberata pe baza unei expertize medicale 

efectuate de directia de sanatate publica; 

   c) de la clasele de invatamant liceal la clasele de invatamant profesional; 

   d) la/de la invatamantul de arta, sportiv si militar; 

   e) de la clasele cu program de predare intensiva a unei limbi straine sau cu 

program de predare bilingv la celelalte clase; 

   f) in alte situatii exceptionale, cu aprobarea consiliului de administratie al 

inspectoratului scolar. 

   Art. 145. - Gemenii, tripletii etc. se pot transfera in clasa celui cu media mai 

mare sau invers, la cererea parintelui sau reprezentantului legal sau la cererea 



elevilor, daca acestia sunt majori, cu aprobarea consiliului de administratie al 

unitatii de invatamant. 

   Art. 146. - (1) In mod exceptional, elevii din unitatile de invatamant liceal si 

postliceal din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala declarati 

„Inapt“/ „Necorespunzator“ pentru cariera militara, cei care comit abateri grave sau 

cei care nu doresc sa mai urmeze cursurile respectivelor unitati de invatamant se 

transfera in unitati de invatamant din reteaua Ministerului Educatiei si Cercetarii, 

in timpul anului scolar. Transferul se efectueaza cu respectarea prevederilor 

prezentului regulament, precum si a reglementarilor specifice ministerelor de care 

apartin unitatile de invatamant unde este inmatriculat elevul. 

   (2) Copiii personalului in activitate, decedat, ranit sau incadrat in grad de 

invaliditate conform legii, din urmatoarele categorii: cadre militare, militari 

angajati pe baza de contract, functionari publici cu statut special, in timpul sau 

din cauza serviciului militar, personal civil, se pot transfera, la cerere, din 

unitatile de invatamant liceal sau postliceal din reteaua Ministerului Educatiei si 

Cercetarii in unitatile de invatamant liceal si postliceal din sistemul de aparare, 

ordine publica si securitate nationala, daca indeplinesc criteriile de recrutare si 

au fost declarati „Admis“ la probele de selectie, in baza dosarului de candidat, 

conform reglementarilor specifice ministerului respectiv. 

   Art. 147. - (1) Elevii din invatamantul preuniversitar particular sau confesional 

se pot transfera la unitati de invatamant de stat, in conditiile prezentului 

regulament. 

   (2) Elevii din invatamantul preuniversitar de stat se pot transfera in 

invatamantul particular, cu acordul unitatii primitoare si in conditiile stabilite 

de propriul regulament de organizare si functionare; 

   (3) Elevii din invatamantul liceal preuniversitar cu profil pedagogic se pot 

transfera in conditiile stabilite de prezentul regulament, precum si de regulamentul 

specific de organizare si functionare. 

   Art. 148. - (1) 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. 

   (2) Propunerea de reorientare se face de catre cadrul didactic care a lucrat cu 

copilul in cauza sau de catre parintii sau reprezentantii legali ai copilului si de 

catre consilierul scolar. Decizia de reorientare se ia de catre comisia de orientare 

scolara si profesionala din cadrul centrului judetean de resurse si asistenta 

educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, 

cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali. 

   Art. 149. - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXTRAS DIN ROF CNNI NR.3270/25.11.2020 

 

 

 

R.O.F. 

TRANSFERUL  ELEVILOR 

 

 

 

Art. 77. Transferul elevilor se face, în principiu, conform prevederilor 

ROFUIP aprobat prin ordinul MEC nr. 5447/2020, art. 137-149 şi Procedurii  de 

transfer al elevilor, realizată de către colegiu. 

Art. 78. (1) Aspecte specifice CNNI:  

➢ elevul care  solicită  transferul  la  C.N.N.I.  trebuie  să  îndeplinească  şi  

urmatoarele  condiţii  suplimentare: 

-mediile  anuale  sau  semestriale  din  ultimul  an  şcolar, sau  dupa 

caz,  din  ultimul  semestru,   să  fie  de  minim  8,50 pentru gimnaziu si 7,00 

pentru liceu,  iar  nota  la  purtare  sa  fie  10; 

- să  aiba, pe cât  posibil, rezultate  deosebite  la  concursuri  

şcolare.  

îndeplinirea  acestei  condiţii  nu  împiedică  transferul  elevului  dacă  el  

îndeplineşte  celelalte  condiţii  stabilite  de  Regulamentul  scolar  sau  de  

prezentul  regulament; 

➢ la  clasele  speciale  de  gimnaziu  se  pot  transfera  elevi  de  la  alte  

şcoli  decât  dacă  îndeplinesc  condiţiile  minime de  medii  menţionate  mai  

sus; 

➢ cererile de  transfer  de  la  alte  unităţi  şcolare  la  CNNI    sau  de  la 

CNNI  la  alte  unităţi  şcolare  se  depun  la  secretariatul  Colegiului  

după  cum  urmează: 

- în vacanţa de vară:  până  la  data  maximă  de  30  august  a  

fiecărui  an  calendaristic; 

- în vacanţa de iarnă: cu o saptămână înainte de sfârşitul semestrului; 

➢ discutarea  şi  respectiv  aprobarea sau  respingerea  cererilor  de  transfer  

în  Consiliul  de  Administratie  al  CNNI au  loc  cel  mai  târziu  la  data  

de  31  august, respectiv  vacanţa intersemestrială. 

(2) Abaterile  de  la  prevederile  alineatului  (1) se  aprobă, prin  

excepţie,   

de  către  Consiliul  de  Administratie  al  CNNI  fără  a  se  încălca  prevederile  

ROFUIP aprobat prin ordinul MEC nr. 5447/2020. 

(3) Elevii  CNNI nu  primesc  aprobare  pentru  transfer  dacă  efectivul   

clasei  scade  sub  efectivul  minim  admis  de  legislaţia  şcolară.    

(4) La  cererea   de  transfer  la  CNNI  elevii  vor  anexa:  

➢ adeverinţa  de  studii  din  care  să rezulte  disciplinele   studiate, mediile  

anuale  sau  semestriale  obţinute  şi  nota  la  purtare; 

➢ copii ale  diplomelor  obţinute  la  concursuri  şcolare ( pentru  cei care  au  

asemenea  diplome ), dacă este cazul; 

➢ acte  doveditoare  pentru schimbarea  domiciliului (dacă  este  cazul); 

➢ alte documente  care  să  dovedească  necesitatea  transferului. 

Art. 79. (1) Transferul  elevilor  C.N.N.I. de  la  o  clasa  la alta,  de  la  o 

specializare  la  alta,  de  la  un  profil  la  altul,  nu  se  face decât  în  

situaţii  speciale, în baza  unor  motivaţii  serioase. 

 (2) Când  pe  aceleaşi  locuri  libere la  o  specializare, solicită  

transferul  2  sau  mai  mulţi  elevi,  prioritate  au  în  ordine : 

• cei  care  sunt  elevi  ai  CNNI; 

• ierarhizarea conform ordinii descrescătoare a mediilor. 


