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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente
privind
Numele şi
Funcţia
Data
Semnătura
responsabilii prenumele
/operaţiunea
1
2
3
4
5
1.1. Elaborat
Alina MACAVEI
Responsabil CEAC 04.12.2017
1.2. Verificat
Radu
BURCEA
- Director adj.
04.12.2017
IANCU
1.3. Aprobat
Ion IONICI
Director
05.12.2017
2. Situatia ediţiilor/reviziilor in cadrul procedurii operaţionale
Editia/revizia in Componenta
Modalitatea
cadrul editiei
revizuita
reviziei
2.1
2.2
2.3

Editia 3
Revizia 1
Revizia 2

Toată procedura
Toată procedura

x
x

Data de la care se
aplica
prevederile
editiei/reviziei editiei
08.12.2017
08.12.2017

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia/revizia procedurii operaţionale
Scopul
Nr. Compartiment Funcţia
Numele
şi Data
Semnătura
difuzării Ex.
prenumele
primirii
Aplicare 1
Management
Director
Ion IONICI
08.12.2017
Aplicare 2
Management
Director
Radu BURCEA - 08.12.2017
adj.
IANCU
Aplicare 1
Secretariat
Secretar
V.Szvilengatin
08.12.2017
Aplicare 2
Consiliul
de Presedinte
Ion IONICI
08.12.2017
Administratie
Aplicare 3
Comisia
Responsabil Oglavie Ofelia
08.12.2017
dirigintilor
comisie
Arhivare 4
CEAC
Responsabil Alina MACAVEI
08.12.2017
CEAC
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4. SCOP
4.1. Asigurarea unui cadru clar reglementat pentru transferul elevilor;
4.2 Definirea pasilor ce trebuie urmati pentru transferul elevilor, in conformitate cu actele normative
in vigoare.

5. DOMENIUL DE APLICARE
5.1 Procedura se aplică tuturor elevilor care se transfera la/din LICEUL TEORETIC JEAN
LOUIS CALDERON, la finele sau pe parcursul anului şcolar;
5.2. La aplicarea Procedurii participă Consiliul de Administratie al scolii, Comisia Dirigintilor,
secretariatul școlii, elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
6.1. Legea educatiei nationale (Legea nr.1/2011).
6.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat
prin OMEN 5079/2016
6.3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al LICEULUI TEORETIC JEAN LOUIS
CALDERON – NR.5497/2017
7. DEFINITII, PRESCURTĂRI, REFERINTE:
7.1. Prescurtari
R.O.F.U.I.P. = Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar
R.O.F. = Regulamentul de organizare şi funcţionare al LICEULUI TEORETIC JEAN
LOUIS CALDERON
C.A. = Consiliul de administraţie
CEAC = Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
ISJTM = Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures
MEN = Ministerul Educatiei Nationale
7.2.. Referinte informative
1. Legea educatiei nationale (Legea nr.1/2011);
2. R.O.F.U.I.P – 5079/2016;
3. R.O.F./2017
7.3. Perioada de aplicare a procedurii
Pe tot parcursul anului şcolar.
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8. DESCRIEREA PROCEDURII
8.1. Transferul elevilor LICEULUI TEORETIC JEAN LOUIS CALDERON la alte unităţi
şcolare
8.1.1. Depunerea unei cereri prin completarea unui formular tip la secretariatul şcolii;
8.1.2. Convocarea CA al şcolii, de către director, în termen de 20 de zile de la depunerii cererii în
vederea discutării cererii de transfer. În cazul cererilor de transfer din cadrul vacanțelor
școlare cererile se vor discuta în ultima Vineri, înainte de începerea cursurilor semestriale
sau anuale.
8.1.3. Discutarea cererii în CA al şcolii şi eliberarea avizului cu privire la cererea depusă. Avizul
va fi eliberat cu respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN 5079/2016.
8.1.4. Comunicarea în scris, în termen de 5 zile de la desfăşurarea CA a deciziei cu privire la
cererea depusă;
8.1.5. Decizia va fi transmisa in termen de 5 zile dirigintelui clasei;
8.2. Transferul elevilor de la alte unităţi şcolare în cadrul LICEULUI TEORETIC JEAN
LOUIS CALDERON
8.2.2. - Înregistrarea cererii de transfer în cadrul secretariatului LICEULUI TEORETIC JEAN
LOUIS CALDERON însoţită de avizul C.A al şcolii de provenienţă și de o copie de pe foaia
matricolă sau Adeverință de studiu din care să reiasă: Media generală anuală, Media anuală la
purtare și după caz Media anuală la următoarele materii/discipline: Limba și Literatura română,
Matematică, Istorie și Prima Limbă studiată în liceu; Copie certificat naștere și Carte de identitate
elev; Copie Cărți de identitate părinți sau tutori legali.
Pentru vacanța de vară cererea conform GRAFICULUI DIN ANEXĂ, de Luni – Joi, între
orele 10,00 -12,00. Pentru vacanța intersemestrială de iarnă secretariatul școlii va anunța prin
afișare perioada de depunere a cererilor.
8.2.3. Convocarea CA al şcolii, de către director în perioada de conform GRAFICULUI DIN
ANEXĂ, cu scopul discutării și aprobarii/respingerii Cererilor de Transfer. Un alt C.A. va avea
loc numai în cazul în care rămân locuri libere la diferite clase la care se solicită transferul.Pentru
vacanța intersemestrială de iarnă secretariatul școlii va anunța prin afișare perioada de aprobare a
cerilor de către C.A
8.2.4. - Discutarea cererillor în C.A al şcolii şi emiterea unei hotărâri cu privire la cererea/cererile
depuse. Hotărârea va fi emisă în conformitate cu respectarea articolele specifice din cadrul
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin
OMEN 5079/2016, Regulamentului de organizare şi funcţionare al LICEULUI TEORETIC
JEAN LOUIS CALDERON – NR.5497/2017.
8.2.5. - În cazul în care vor exista mai multe cereri pentru transfer la o specializare în cadrul
claselor liceale sau în cadrul claselor gimnaziale și primare, iar departajarea nu se poate realiza
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cu ajutorul articolelor specifice din cadrul Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN 5079/2016 ( - Media generală a elevului/elevei
care dorește să se transfere în altă clasă cu specializare diferită sau aceeași specializare trebuie
să fie cel puțin egală cu media generală a ultimului elev al clasei unde se dorește transferul),
Regulamentului de organizare şi funcţionare al LICEULUI TEORETIC JEAN LOUIS
NR.4414/2016(- Media 10,00 la purtare și situația școlară încheiată la toate materiile), se va
ține cont în clasificarea elevilor de următoarele criterii particulare de departajare:,
8.2.5.1.
- Pentru elevii proveniți din alte unități școlare care doresc să se transfere la alt
profil sau același profil departajarea se va realiza în funcție de profil astfel:
 Pentru profilul Uman, specializările Filologie și Științele sociale se va ține cont în ordine
descrescătoare de media generală la următoarele materii: 1. Limba și Literatura română, 2.
Istorie și 3. prima Limbă studiată în liceu.
 Pentru profilul Real, specializările - Matematică - Informatică se va ține cont în ordine
descrescătoare media generală la următoarele materii: 1.Matematică, 2. Limba și Literatura
română și 3.prima Limbă străină studiată în liceu;
 Pentru clasele de primar și gimnazial, departajarea se va realiza astfel: se va ține cont
în ordine descrescătoare de media generală la următoarele materii: 1. Limba și Literatura
română și 2.Matematică. În cazul în care și după verificare medii la cele două
discipline elevii/copii vor avea medie egală criteriile de departjare vor fi următoarele:
-

1. Elevul/eleva care dorește transfer în cadrul uintății noastre școlare are frate/soră
înscrisă în cadrul Liceului Teoretic Jean Louis Calderon;
2. Părintele/tutorele legal au locul de muncă în Circumscripția Liceului Teoretic Jean
Louis Calderon.
3. Parintele/tutorele legal are domicilul cel mai apropriat de Liceul Teoretic Jean Louis
Calderon – intrarea principală de pe str.Pestalozzi Nr.14. Apropierea de școală va fi
verificată cu ajutorul aplicație google maps.

8.2.6. În funcție de cereri și analiza filor matricole/adeverințelor de studii va fi anunța lista
disciplinelor şi programul probelor examenului de diferenţă, acolo unde este cazul;
8.2.7. După susţinerea examenului de diferenţă, acolo unde este cazul, în termen de 5 zile de la
data susţinerii, se va comunica aprobarea sau respingerea transferului;
8.2.8. Hotărârea finală a C.A. va fi transmisa imediat secretariatului școlii și in termen de 5 zile
dirigintelui clasei.
8.2.9. Dirigintii, nu vor inscrie elevul/elevii transferati în cataloage, pana la primirea situatiei
scolare de catre scoala la care s-a transferat, apoi vor opera in catalog transferul pe baza
deciziei/hotărârii comunicate.
8.3.

Transferul elevilor în cadrul unității școlare de la o clasă la alta și de la un profil la
altul - cazuri excepționale
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8.3.1. - Depunerea unei cereri prin completarea unui formular tip la secretariatul şcolii;
8.3.2. - Pentru vacanța de vară cererea va fi depusă în perioada conform GRAFICULUI DIN
ANEXĂ, de Luni – Joi, între orele 10,00 -12,00. Pentru vacanța intersemestrială de iarnă
secretariatul școlii va anunța prin afișare perioada de depunere a cererilor.
8.3.3. . Convocarea CA al şcolii, de către director conform GRAFICULUI DIN ANEXĂ, cu
scopul discutării și aprobarii/respingerii Cererilor de Transfer. Un alt C.A. va avea loc numai în
cazul în care rămân locuri libere la diferite clase la care se solicită transferul.Pentru vacanța
intersemestrială de iarnă secretariatul școlii va anunța prin afișare perioada de aprobare a cerilor de
către C.A
8.3.4. - În cazul în care vor exista mai multe cereri pentru transfer la o specializare în cadrul
claselor liceale sau în cadrul claselor gimnaziale și primare, iar departajarea nu se poate
realiza cu ajutorul articolelor specifice din cadrul Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN 5079/2016 ( Media generală a elevului/elevei care dorește să se transfere în altă clasă cu
specializare diferită sau aceeași specializare trebuie să fie cel puțin egală cu media
generală a ultimului elev al clasei unde se dorește transferul), Regulamentului de
organizare şi funcţionare al LICEULUI TEORETIC JEAN LOUIS NR.5497/2017(Media 10,00 la purtare și situația școlară încheiată la toate materiile), se va ține cont
în clasificarea elevilor de următoarele criterii particulare de departajare:
8.3.4.1.
– Pentru elevii de liceu proveniți din cadrul unității noastre școlare, care doresc să
se transfere la alt profil sau același profil sau nivel de școlarizare, departajarea se va
realiza în funcție de profil astfel:
 Pentru profilul Uman, specializările Filologie și Științele sociale se va ține cont în ordine
descrescătoare de media generală la următoarele materii: 1. Limba și Literatura română, 2.
Istorie și 3. prima Limbă străină studiată în liceu.
 Pentru profilul Real, specializările - Matematică - Informatică se va ține cont în ordine
descrescătoare media generală la următoarele materii: 1.Matematică, 2. Limba și Literatura
română și 3. prima Limbă străină studiată în liceu.
 Pentru clasele de primar și gimnazial, transferul se va aproba în mod excepțional, iar
departajarea se va realiza, ținându-se cont în ordine descrescătoare de media generală la
următoarele materii: 1. Limba și Literatura română și 2.Matematică.
 În cazul în care și după verificare medii la cele trei/duăă discipline elevii/copii vor
avea medie egală criteriile de departjare vor fi următoarele:
-

1. Elevul/eleva care dorește transfer în cadrul uintății noastre școlare are frate/soră
înscrisă în cadrul Liceului Teoretic Jean Louis Calderon;
2. Părintele/tutorele legal au locul de muncă în Circumscripția Liceului Teoretic Jean
Louis Calderon.
3. Parintele/tutorele legal are domicilul cel mai apropriat de Liceul Teoretic Jean Louis
Calderon – intrarea principală de pe str.Pestalozzi Nr.14. Apropierea de școală va fi
verificată cu ajutorul aplicație google maps.
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Transferul elevilor cazuri exeționale – criterii de departajare

8.4.1. - În cazul în care departajarea va trebui realizată între un elev din cadrul școlii
noastre și un elev care dorește transfer din altă unitate școlară în cadrul unității
noastre școlare, care doresc să se transfere la alt profil sau același profil se va ține
cont de următoarele criterii particulare de departajare:
 Pentru profilul Uman, specializările Filologie și Științele sociale se va ține cont în ordine
descrescătoare de media generală la următoarele materii: 1. Limba și Literatura română, 2.
Istorie și 3. prima Limbă străină studiată în liceu;
 Pentru profilul Real, specializările - Matematică - Informatică se va ține cont în ordine
descrescătoare media generală la următoarele materii: 1.Matematică, 2. Limba și Literatura
română și 3. prima Limbă străină studiată în liceu.
 În cazul în care și după verificare medii la cele trei/duoă discipline elevii/copii vor
avea medie egală criteriile de departjare vor fi următoarele:
-

1. Elevul/eleva care dorește transfer în cadrul uintății noastre școlare are frate/soră
înscrisă în cadrul Liceului Teoretic Jean Louis Calderon;
2. Părintele/tutorele legal au locul de muncă în Circumscripția Liceului Teoretic Jean
Louis Calderon.
3. Parintele/tutorele legal are domicilul cel mai apropriat de Liceul Teoretic Jean Louis
Calderon – intrarea principală de pe str.Pestalozzi Nr.14. Apropierea de școală va fi
verificată cu ajutorul aplicație google maps.

9. CUPRINS
Numarul
componentei Denumirea componentei din cadrul procedurii
in
procedurii
operationale
1.
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa
caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
2.
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
3.
Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, revizia
din cadrul editiei procedurii operationale
4.
Scopul procedurii operationale
5.
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
6.
Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale
7.
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala
8.
Descrierea procedurii operationale
9.
Cuprins
10.
Anexe, inregistrari, arhivari
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GRAFIC DE DEPUNERE A CERERILOR DE TRANSFER și PERIOADĂ DE
SUSȚINERE EXAMENE DE DIFERENȚĂ PENTRU ELEVII CARE DORESC
SĂ SE TRANSFERE ÎN CADRUL UNITĂȚII NOASTRE ȘCOLARE
PERIOADA DE
DEPUNE A
CERERILOR

Perioda
de
depunere a cerilor:
05.02.2018
–
07.02.2018, de Luni
– Miercuri, între
orele 10,00-12,00

Interval
aprobare/respingere
în cadrul
Consiliului de
administrație

DOCUMENTELE NECESARE

Joi –
08.02.2018

Cerere de transfer semnată de ambii
părinți;
Copie certificat naștere/Carte de
identitate elev;
Copie C.I ambii părinți!
Copie după foaie matricolă sau
Adeverință de studiu din care să
reiasă: Media generală din anul
precedent școlar, Media anuală și
semestrială la purtare și după caz
Media anuală la următoarele
materii/discipline:
Limba
și
Literatura română, Matematică,
Istorie și Prima Limbă studiată în
liceu;

PERIOADA DE
SUSȚINERE A
TESTULUI DE
LIMBĂ STRĂINE
PENTRU
CLASELE CU
PREDARE A UNEI
LIMBI STRĂINE
ÎN SISTEM
INTENSIV ȘI
BILINGV

09.02.2018
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Specificații cu privire la Transferuri:
I. Se vor realiza transferuri numai în clasele unde există locuri libere, conform art.63 din
cadrul Legii educației naționale nr.1/2011, republicată cu modificările și completările
ulterioare.
II. Criteriile de departajare prevăzute de Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN 5079/2016, Regulamentului
de organizare şi funcţionare al LICEULUI TEORETIC JEAN LOUIS CALDERON –
NR.5497/2017:
II.1. Media elevului/elevei care dorește transferul unității noastre școlare trebuie să fie
cel puțin egală cu media generală a ultimului elev al clasei unde dorește transferul;
II.2. Media 10,00 la purtare și situația școlară încheiată la toate materiile;
III. În caz de egalitate se vor lua în calcul următoarele criterii de departajare:
Pentru elevii proveniți din alte unități școlare sau elevii din cadrul unității noastre
școlare care doresc să se transfere la același profil departajarea se va realiza în
astfel:
Pentru profilul Uman, specializările Filologie și Științele sociale se va ține cont în ordine
descrescătoare de media generală la următoarele materii: 1. Limba și Literatura română, 2.
Istorie și 3. prima Limbă studiată în liceu.
Pentru profilul Real, specializărea - Matematică - Informatică se va ține cont în ordine
descrescătoare media generală la următoarele materii: 1.Matematică, 2. Limba și Literatura
română și 3.prima Limbă studiată în liceu;
Pentru clasele de primar și gimnazial, departajarea se va realiza, ținându-se cont în
ordine descrescătoarede media generală la următoarele materii: 1. Limba și Literatura
română și 2. Matematică.
În cazul în care și după verificare medii la cele trei/două discipline elevii/copii vor
avea medie egală criteriile de departjare vor fi următoarele:





-

1. Elevul/eleva care dorește transfer în cadrul uintății noastre școlare are frate/soră
înscrisă în cadrul Liceului Teoretic Jean Louis Calderon;
2. Părintele/tutorele legal au locul de muncă în Circumscripția Liceului Teoretic Jean
Louis Calderon.
3. Parintele/tutorele legal are domicilul cel mai apropriat de Liceul Teoretic Jean Louis
Calderon – intrarea principală de pe str.Pestalozzi Nr.14. Apropierea de școală va fi
verificată cu ajutorul aplicație google maps.

8

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
SPECIFICĂ
PRIVIND TRANSFERUL ELEVILOR
Cod P.S. 7.5-02/6192 din 06.12.2017
C.E.A.C.

Ediţia: 3
Nr. de ex.2

Pagina 9 din 11
Exemplar nr. 2

DATE EXAMENE DE DIFERENȚĂ
Având în vedere faptul că liceului nostru desfășoară cursuri în regim bilingv/intesiv(franceză,
italiană și spaniolă) dorim să vă atragem atenția că în funcție de specializare și clasa la care se
dorește transferul numărul de diferențe poate să ajungă la un minim de 3/5 examene.
Materiile și datele concrete de susținere a diferențelor vor fi afișate în data de 08.02.2018 iar,
PERIOADA DE SUSȚINERE A TESTULUI DE LIMBĂ STRĂINĂ FIIND, pentru clasele VXII: 09.02.2017, ORELE 10,00!
În funcție de numărul de materii/discipline la care ar trebui să se susțină și restul examenlor
de diferență vă comunicăm că acestea se vor susține în perioada 12,02-16.02.2018
Atragem atenția că în cadrul examenlor de diferență nu există posibilitatea de reexaminare pentru
elevii proveniți din alte unități școlare, elevii fiind admiși în cadrul școlii noastre numai după
promovarea testului de limbă străină – clasele cu predare a unei limbi străine în regim biling
sau intensiv.
Notă : Părinții vor respecta întocmai programul de depunere a cererilor, iar cererile vor fi
însoțite de toate documentele solicitate de școală!

Director,
prof. Ionici Ion
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ANEXĂ

GRAFIC DE DEPUNERE A CERERILOR DE TRANSFER și PERIOADĂ DE
SUSȚINERE EXAMENE DE DIFERENȚĂ PENTRU ELEVII CARE DORESC
SĂ SE TRANSFERE ÎN CADRUL UNITĂȚII NOASTRE ȘCOLARE
PERIOADA DE
DEPUNE A
CERERILOR

Interval
DOCUMENTELE
aprobare/respingere
NECESARE
în cadrul
Consiliului de
administrație
24 iulie – 28 iulie
Cerere de Transfer;
Prima
perioadă
de
2017
Copie după foaie matricolă
sau Adeverință de studiu
depunere
a
cerilor:
din care să reiasă: Media
19.06.2017 – 21.07.2017,
generală anuală, Media
de Luni – Joi, între orele
anuală la purtare și după
10,00-12,00
caz Media anuală la
A doua perioadă de
depunere a cererilor
01.08.2017 – 25.08.2017
de Luni – Joi, între orele
10,00-12,00

28 august 2017 – 31
august 2017

PERIOADA DE
SUSȚINERE A
EXAMENLOR DE
DIFERENȚĂ

04.09 – 08.09.2017

următoarele
materii/discipline: Limba și
Literatura
română,
Matematică,
Istorie
și
Prima Limbă studiată în
liceu;
Copie certificat naștere și
Carte de identitate elev;

Specificații cu privire la Transferuri:
IV. Se vor realiza transferuri numai în clasele unde există locuri libere, conform art.63 din
cadrul Legii educației naționale nr.1/2011, republicată cu modificările și completările
ulterioare.
V. Criteriile de departajare prevăzute de Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN 5079/2016, Regulamentului
de organizare şi funcţionare al LICEULUI TEORETIC JEAN LOUIS CALDERON –
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NR.5497/19.10.2017:
II.1. Media elevului/elevei care dorește transferul unității noastre școlare trebuie să fie
cel puțin egală cu media generală a ultimului elev al clasei unde dorește transferul;
II.2. Media 10,00 la purtare și situația școlară încheiată la toate materiile;
VI. În caz de egalitate se vor lua în calcul următoarele criterii de departajare:
-

Pentru elevii proveniți din alte unități școlare sau elevii din cadrul unității noastre
școlare care doresc să se transfere la alt profil sau același profil departajarea se va
realiza în funcție de profil astfel:

 Pentru profilul Uman, specializările Filologie și Științele sociale se va ține cont în ordine
descrescătoare de media generală la următoarele materii: 1. Limba și Literatura română, 2.
Istorie și 3. prima Limbă studiată în liceu.
 Pentru profilul Real, specializările - Matematică - Informatică se va ține cont în ordine
descrescătoare media generală la următoarele materii: 1.Matematică, 2. Limba și Literatura
română și 3.prima Limbă studiată în liceu;
 Pentru clasele de primar și gimnazial, departajarea se va realiza, ținându-se cont în
ordine descrescătoarede media generală la următoarele materii: 1. Limba și Literatura
română și 2. Matematică.

DATE EXAMENE DE DIFERENȚĂ
Având în vedere faptul că liceului nostru desfășoară cursuri în regim bilingv/intesiv(franceză,
italiană și spaniolă) dorim să vă atragem atenția că în funcție de specializare și clasa la care se
dorește transferul numărul de diferențe poate să ajungă la un minim de 3/5 examene.
Materiile și datele concrete de susținere a diferențelor vor fi afișate în data de 01.09.2017 iar,
PERIOADA DE SUSȚINERE A ACESTOR EXAMENE FIIND: 04.09 – 08.09.2017.
Atragem atenția că în cadrul examenlor de diferență nu există posibilitatea de reexaminare pentru
elevii proveniți din alte unități școlare, elevii fiind admiși în cadrul școlii noastre numai după
promovarea acestor examene!
Notă : Părinții vor respecta întocmai programul de depunere a cererilor, iar cererile vor fi
însoțite de toate documentele solicitate de școală!

Director,
prof. Ionici Ion
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