EXTRAS
REGULAMENT-CADRU din 31 august 2016de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar
Articolul 155
(1) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, profilul și/sau specializarea se efectuează,
de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanței de vară. Prin excepție, transferurile de la
nivelurile antepreșcolar și preșcolar se pot face oricând în timpul anului școlar, ținând cont de interesul
superior al copilului.
(2) Transferurile în care se schimbă forma de învățământ se efectuează în următoarele perioade:
a) de la învățământul cu frecvență la cel cu frecvență redusă, de regulă în perioada intersemestrială sau
a vacanței de vară; în aceleași perioade se efectuează și transferul la/de la învățământul profesional și
tehnic dual și de la/la învățământul profesional și tehnic dual la învățământul liceal tehnologic.
Transferurile în cursul anului școlar se pot aproba în mod excepțional în cazurile precizate la art. 155
alin. (4);(la 22-01-2018, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 155 , Capitolul IV , Titlul VII a fost
modificată de Punctul 47, Articolul I din ORDINUL nr. 3.027 din 8 ianuarie 2018, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 22 ianuarie 2018 )
b) de la învățământul cu frecvență redusă la cel cu frecvență, numai în perioada vacanței de
vară.(3) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului și/sau a
specializării, se efectuează, de regulă, în perioada vacanței de vară, conform hotărârii consiliului de
administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul.(la 22-01-2018, Alineatul (3) din
Articolul 155 , Capitolul IV , Titlul VII a fost modificat de Punctul 48, Articolul I din ORDINUL nr.
3.027 din 8 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 22 ianuarie 2018 )
(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, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.

(5) Pentru anul școlar 2020-2021, transferul copiilor și al elevilor se va realiza
în perioada 25 august-7 septembrie 2020.

