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Nr.  _______   /  ____________                         

 

 

CERERE DE TRANSFER 

 

Subsemnatul(a) ……………..…………….……………………………………………………….………………………… 

CNP …………………………………………, domiciliat(ă) în localitatea …………………………………., 

str…………………………………………………, nr. …………, judeţul …………………………… , telefon 

…………………………..………….….. părinte al elevului(ei)  …………………………………………..……………………… 

……………………………………………..……………………, CNP ……………………………………………………, născut(ă) la 

data de …….……………………….., în localitatea ………………………..…………………, fiul / fiica lui 

……………………………….. şi …………………………………… 

Vă rog să aprobaţi transferul fiului(fiicei) meu(mele), care a absolvit semestrul I,an școlar 

2019/2020 de la ………………………….................................................................................................. 

profil  …………………………..……… specializare ……………………………………………….……..………… cu media 

generală/pe semestrul I ………………………………………… 

la Colegiul Naţional “Dr. Ioan Meşotă”, în clasa a ……………….., filiera teoretică, profil 

real/uman, specializarea …………………………………………………………………………………………..….. începând cu 

semestrul II, anul școlar 2019/2020. 

Menționez că prima limbă modernă studiată este ………………………………….., iar a doua este 

…………………………………. . 

Ataşez prezentei cereri o adeverinţă/copie xerox carnet elev vizat  din care rezultă media 

generală pe semestrul I al anului școlar 2019-2020 și media la purtare. 
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În conformitate cu ROFUIP, ROI şi Statutul elevului, în vederea transferului la Colegiul 

Naţional “Dr. Ioan Meşotă” elevii vor susţine o testare în funcţie de nivel, profil, specializare astfel:  

 

 pentru tranferul elevului în clasele de gimnaziu: 

 Limba şi literatura română 

 Matematică 

 

 pentru tranferul elevului în clasele de liceu: 

o Profilul uman, specilizarea filologie – bilingv engleză 

 Limba şi literatura română 

 Istorie 

 Limba engleză 

 

o Profilul real, specializarea matematică informatică 

 Matematică 

 Informatică 

 Limba engleză (numai pentru clasa intensiv engleză) 

 

o Profilul real, specializarea ştiinţele naturii 

 Matematică 

 Fizica  sau   Chimie  sau  Biologie 

 Limba engleză/germană/franceză (în funcţie de tipul clasei bilingve) 

 

Mă angajez să răspund de educaţia fiului/fiicei mele, de comportamentul acestuia/acesteia în şcoală 

şi în afara ei, să particip la  acţiunile organizate în beneficiul elevilor, să răspund la solicitările şcolii şi să 

respect Regulamentul de Organizare şi Funcţionatre a Învăţământului Preuniversitar, precum şi 

Regulamentul de Ordine Interioară  al şcolii. 

 

 

Data,          Semnătura părinte, 


