
 

Opțiunea:…….. 

Semnătura….. 

 

 

 

 

 

 

CERERE DE TRANSFER 

 

Subsemnatul(a)** ________________________________________________________ domiciliat(ă) 

în localitatea __________________ , str. __________________________ nr. ______, bloc _______ , scara____ 

etaj____apt. _______ , judeţul_________, număr de telefon _______________________________, 

vă rog să aprobaţi transferul fiului meu/fiicei mele la unitatea de învăţământ_____________________________ 

clasa***______________________, profilul***_____________ specializarea***______________________ 

_____________________________________________ începând cu data de __________________________ . 

 Menţionez că fiul meu/fiica mea se numeşte ________________________________________________şi 

este în prezent elev/elevă în clasa ________, profil __________ , specializarea ______________ 

_________________________ la unitatea de învăţământ ______________________________________ 

_________________________ din localitatea_______________ judeţul____________________ 

 Solicit acest transfer din următoarele motive:________________________________________________ 

Anexez prezentei cereri următoarele documente: 

1. copie C.I. a părinților/tutorelui sau susţinătorului legal; 

2. copie C.I. sau a certificatului de naştere al elevului; 

3. adeverinţă cu media semestrială/anuală/de admitere, după caz. 

4. acordul ambilor părinți; 

5. certificatul de orientare școlară, dacă este cazul; 

6. Adeverință eliberată de școala de proveniență care să ateste: clasa și specializarea frecventată, media 

semestrială/anuală/de admitere după caz, media la purtare și faptul că pe parcursul ultimului an școlar 

elevul/a nu a avut corigențe. 

7. În cazul părinţilor divorţaţi, dovada modului în care se exercită autoritatea părintească 

Data,          Semnătura, 

 

* Secretarul unităţii de învăţământ la care se solicită transferul transmite părintelui/tutorelui/elevului major 

numărul şi data de înregistrare a cererii de transfer depuse, în vederea afişării rezultatelor, cu respectarea 

normelor de protecţie a datelor personale, conform Regulamentului European de Protecţie a Datelor. 

** În cazul în care elevul este major, transferul se solicită de către elevul major. 

*** În cazul în care există mai multe opţiuni, solicitantul completează câte o cerere pentru fiecare opţiune în 

parte  

Unitatea de învățământ de proveniență  

Nr. _________Data_________________ 

Aviz consultativ pozitiv / negativ 

Ședința CA din data ……………………………. 

Director 

(nume, prenume, semnătură, ștampilă) 

_________________________________ 

 

Unitatea de învățământ primitoare 

COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” 

Nr. _________Data_________________ 

Se aprobă / Nu se aprobă 

Ședința CA din data ……………………………. 

Director 

prof. dr. LIVIA CĂTĂLINA MUNTEAN 

_________________________________ 

 



 

NOTĂ DE  INFORMARE ȘI CONSIMȚĂMÂNT 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Colegiul Național "Mihai Eminescu", Oradea respectă noile reglementări GDPR, impuse de 

Uniunea Europeană, care au intrat în vigoare începând cu data de 25 mai 2018, privind protecția datelor 

cu caracter personal ale persoanelor fizice.  

Fără acordul utilizării datelor dumneavoastră personale suntem în imposibilitatea de a demara 

procedurile legale pentru transferul copilului dumneavoastră;  

Securitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Ne asigurăm în 

permanență că sistemele noastre de stocare şi prelucrare a datelor au un grad ridicat de securitate şi 

sunt aliniate la cerințele regulamentelor şi legilor în vigoare, privind protecția datelor cu caracter 

personal.  

Noul sistem de gestionare a datelor personale vă garantează o securitate sporită a acestora. Prin 

intermediul acestui document vă solicităm ACORDUL utilizării acestor date.  

Datele cu caracter personal folosite de organizatorul procedurilor de transfer sunt:  

 nume şi prenume părinţi/tutore/elev  

 codul numeric personal părinţi/tutore/elev  

 număr de telefon /email 

 domiciliul părinte/tutore 

 unitatea de învățământ de la care provine copilul.  

 situația școlară elev/media admitere, media semestrială, media la purtare. 

Drepturile persoanei care oferă date cu caracter personal:  

 dreptul de acces;  

 dreptul la rectificare;  

 dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat");  

 dreptul la restricţionarea prelucrării;  

 dreptul la opoziţie.  

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile de mai sus.  

 

Data_______/_______/________  

 

 

 

Părinte/Tutore ____________________________                             ____________________ 

                            Numele şi prenumele în clar                                          Semnatura  

 

Părinte/Tutore ____________________________                                ____________________  

                         Numele şi prenumele în clar                                               Semnatura 

 


