MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BACĂU

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE”
Bacău, Str. Spiru Haret nr. 6
Telefon/fax 0234570582
Email: secretariatpedagogicbacau@gmail.com

Nr. ………….din………………
PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMAZIAL

APROBAT,
ŞCOALA DE SOSIRE
DIRECTOR,
Prof. Botezatu Iuliana
Consiliul de Administraţie din………….…

APROBAT,
ŞCOALA DE PLECARE
DIRECTOR,
Prof. ............................................
Consiliul de Administraţie din………………..

DOAMNĂ DIRECTOARE,
Subsemnatul(a),……………………………………………………,domiciliat(ă)în……
……………………………………………………………..........................................................
nr.tel.fix/mobil………………………
părinte(tutore
legal)
al
elevului(elevei)
……………............................................................................, vă rog a-mi aproba transferul
fiicei (fiului), născut(ă) la data de ……………………….… în localitatea……………… de la
unitatea şcolară ……………………………………………………….., clasa …………… la
unitatea şcolară Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău, clasa…………..
Media generală………………..şi media la purtare………….la clasa………….
Prima limbă străină……………….din clasa……………..
A doua limbă străină……………..din clasa…………….
Religia.....................................................................................................................
Motivul transferului……………………………………………………………

Răspund de exactitatea datelor din prezenta cerere, cunoscând că în caz
contrar transferul se anulează.
Sunt de acord ca datele personale anexate cererii să fie prelucrate în scopul înmatriculării
copilului (programul SIIIR – Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului Românesc)

Anexez prezentei cereri :
a. Foaia matricolă /adeverință de studii (pentru toți anii școlari absolviți la alt liceu)
b.Copie certificat de naştere elev
c. Copie carte de identitate elev (unde este cazul)
d. Copie carte de identitate părinți/susținători legali
e. În cazul părinților divorțați având custodie comună, declarație din partea părintelui care nu semnează
cererea.

Data,
…………………

Semnătura,
…………………………

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BACĂU

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE”
Bacău, Str. Spiru Haret nr. 6
Telefon/fax 0234570582
Email: secretariatpedagogicbacau@gmail.com

Nr. ………….din………………
LICEU

APROBAT,
ŞCOALA DE SOSIRE
DIRECTOR,
Prof. Iuliana BOTEZATU
Consiliul de Administraţie din……………..

APROBAT,
ŞCOALA DE PLECARE
DIRECTOR,
Prof. ……………………..
Consiliul de Administraţie din………………..

DOAMNĂ DIRECTOARE,
Subsemnatul(a), …………………...…………………………….............………………
domiciliat(ă) în …………………..……………………………………………………………..
nr.tel.fix/mobil…………………….………părinte(tutore legal)
al elevului (elevei)
……………….........................................................................., vă rog a-mi aproba transferul
fiicei(fiului), născut(ă) la data de………………………în localitatea……………de la unitatea
şcolară………….……………………………………………….., clasa……………, filieră
teoretică/vocaţională,
profilul………………………….………………….,
specializarea……………………………………………..la unitatea şcolară Colegiul Naţional
Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău, clasa………….., filieră teoretică, profilul real / uman,
specializare………………………………………………
Media generală………………..şi media la purtare………….la clasa………….
Prima limbă străină……………….din clasa……………..
A doua limbă străină……………..din clasa…………….
Religia..............................................................................................................
Motivul transferului……………………………………………………………
Răspund de exactitatea datelor din prezenta cerere, cunoscând că în caz contrar
transferul se anulează.
Sunt de acord ca datele personale anexate cererii să fie prelucrate în scopul
înmatriculării copilului (programul SIIIR – Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului
Românesc)

Anexez prezentei cereri :
a. Foaia matricolă /adeverință de studii (pentru toți anii școlari absolviți la alt liceu)
b. Copie certificat de naştere elev
c. Copie carte de identitate elev (unde este cazul)
d. Copie carte de identitate părinți/susținători legali
e. În cazul părinților divorțați având custodie comună, declarație din partea părintelui care nu semnează
cererea.

Data,
…………………

Semnătura,
…………………………

