
 

 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

COLEGIUL NAŢIONAL “JEAN MONNET” MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

Str. Nicolae Iorga nr. 7;   Tel: 0244/519.688 

E-mail : liceul_pedagogic2003@yahoo.com 

Web: www.pedagogic.ro 

 
Nr…………din……………………..     Nr……..…din…………………………..…. 

Unitatea de învăţământ pentru care se    Unitatea de învăţământ în care a studiat elevul 

 solicită transferul        

Colegiul Național “Jean Monnet” Municipiul Ploiești                ………………………………………………… 

Aprobat în şedinţa C.A.din…………. 

 

L.S.          L.S. 

 

Clasa în care a fost repartizat……….…. 

 

DOAMNA DIRECTOR, 

 

 Subsemnatul(a) ……….…..………………………………………………………………, domiciliat în 

localitatea ………………..………..….., str ………..…..………….………..., nr .…..….., bl …….……., judeţ 

………….……, nr. telefon…………………………………., în calitate de părinte (tutore legal), solicit transferul 

fiului/fiicei …………………...……………………………………………………………………………………….. 

de la Şcoala/Liceul……………………………………………………………………………………………………. 

filieră ……….…….…….…....…… profil ……………..…..……….………. (doar pentru învăţământul liceal) la 

Colegiul Național “Jean Monnet” Municipiul Ploiești, clasa ………..…, semestrul…..…, anul şcolar…………… 

 Menţionez că fiul / fiica mea ……………………………………………………………….., născut/ă la 

data de ………………………., în localitatea ………………………………., a absolvit clasa / semestrul ……… cu 

media generală………….. şi media la purtare…………….. 

 Menţionez că elevul / eleva a avut media scăzută la purtare ......... 

 Motivul scăderii notei la purtare a fost…………………………………………………………………… 

 Limbile moderne studiate: limba I………………………………... limba II………………….…………. 

 Motivul pentru care solicit transferul este………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 Datele personale ale părinţilor (nume, prenume, loc de muncă, funcţia, nr.telefon) 

Tata………………………………………………………………………………………………………….................

....................................................................................................................................................................................... 

Mama…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..  

Mă angajez că pe toată durata de şcolarizare să răspund de educaţia fiului meu / fiicei mele, să colaborez cu 

învăţătorul/dirigintele clasei, conducerea şcolii, să răspund la toate solicitările şcolii şi să respect Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, precum şi Regulamentul de ordine interioară al şcolii. 

  

Data…………………..     Semnătură mamă…………………….. 

        Semnătură tată..................................... 

mailto:liceul_pedagogic2003@yahoo.com


 

 

Anexez următoarele documente: 

- Copie carte de identitate părinte / tutore; 

- Copie certificat de naştere copil; 

- Documente din care rezultă, dacă este cazul, schimbarea domiciliului sau a locului de muncă; 

- Documente specifice în cazul în care copilul face parte dintr-o familie monoparentală; 

- Documente specifice din care rezultă situaţia şcolară (carnetul de note). 

 

 

 Am luat la cunoştinţă următoarele: 

1. Cererea de transfer va fi analizată în şedinţa Consiliului de Administraţie al Colegiului Național  

“Jean Monnet” Municipiul Ploiești  . 

2. Mă oblig ca elevul/eleva să respecte toate prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

învăţământului preuniversitar, precum şi Regulamentul de ordine interioară al şcolii. 

 

Subsemnaţii ......................................................................................................................părinţi ai elevului 

..........................................................................declarăm pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă de 

dispoziţiile Legii nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, precum şi de conţinutul informării cu privire la aceste 

date, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor), că sunemt de acord ca aceste date cu caracter personal să fie 

stocate, prelucrate, utilizate şi publicate pe tot parcursul şcolarizării fiului/fiicei mele (în scop educativ). 

 

 

 

Data……………….. 

        Semnătură mamă……………………………. 

        Semnătură tată............................................... 

 


