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CAPITOLUL IV 
Transferul elevilor 

 
 

Art. 137. — Copiii și elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învățământ 
la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de 
la o formă de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale 
regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ la care se face transferul. 
Art. 138. — Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de 
învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității 
de învățământ de la care se transferă. Consiliul de administrație al unității de învățământ la care se 
solicită transferul motivează, în scris, refuzul de aprobare a cererii. 
Art. 139. — (1) În învățământul antepreșcolar/preșcolar, primar, gimnazial, învățământul profesional, 
liceal, postliceal, precum și în învățământul dual, elevii se pot transfera de la o grupă/formațiune de 
studiu la alta, în aceeași unitate de învățământ, sau de la o unitate de învățământ la alta, în limita 
efectivelor maxime de antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă/formațiune de studiu. 
 
Art. 144. — (1) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, profilul și/sau specializarea se 
efectuează, de regulă, în perioada vacanțelor școlare.  
(4) Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea 
prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații: 
a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului 
București; 
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția 
de sănătate publică; 
c) de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional; 
d) la/de la învățământul de artă, sportiv și militar; 
e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv 
la celelalte clase; 
f) în alte situații excepționale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea consiliului de 
administrație al inspectoratului școlar. 
Art. 147. — (1) Elevii din învățământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unități 
de învățământ de stat, în condițiile prezentului regulament. 
(2) Elevii din învățământul preuniversitar de stat se pot transfera în învățământul particular, cu acordul 
unității primitoare și în condițiile stabilite de propriul regulament de organizare și funcționare. 
Art. 148. — (1) Pentru copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de evoluția acestora, se 
pot face propuneri de reorientare dinspre învățământul special/special integrat spre învățământul de 
masă și invers. 
(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de 
către părinții sau reprezentanții legali ai copilului și de către consilierul școlar. Decizia de reorientare se 
ia de către comisia de orientare școlară și profesională din cadrul centrului județean de resurse și 
asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, cu 
acordul părinților sau al reprezentanților legali. 


