
Nr…………din…………………….. Nr……..…din…………………………..…. 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59 

STR. VLĂDEASA 9, SECTOR 6 

www.scoala59.ro; tel. 0214900160    

  

Aprobat în şedinţa C.A.din…………. 

 

L.S.     

Unitatea de învăţământ la care a studiat elevul  

 

L.S. 

 
 

      

            

       

 

Clasa în care a fost repartizat………. 

 

 

DOAMNA/DOMNULE DIRECTOR, 

 

 Subsemnatul (a)…………………………………..…………………………………………………, 

domiciliat în localitatea………………………………….., str……………………...nr…….., 

bl……….,judeţ………… nr. telefon…………………………….., în calitate de părinte/reprezentant legal, 

solicit transferul fiului / fiicei ………………………………………………………………….. de la 

Şcoala/Liceul/Colegiul …………… ………………………………………………………………………. la 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59, clasa ………..… semestrul…..…, anul şcolar……………… 

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

la data de ……………202__, în localitatea ………………………………. , a absolvit clasa___/este în clasa__

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

 (Se încercuiește varianta dorită.)Doresc / Nu doresc participarea copilului meu la orele de religie 

ortodoxă. 

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

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

 Datele personale ale părinţilor (nume, prenume, nr. telefon/adresă email) 

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

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

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

……………………………………………………………  

Anexez următoarele documente: 

- Copie carte de identitate părinte / tutore; 

- Copie certificat de naştere copil; 

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

- Documente specifice din care rezultă situaţia şcolară (carnetul de note, copie file situația semestrială anuală). 

http://www.scoala59.ro/


 Am luat la cunoştinţă următoarele: 

1. Cererea de transfer va fi analizată în şedinţa Consiliului de Administraţie, în termenul legal.(verso) 

2. Școala 59 va prelucra următoarele date cu caracter personal al elevului/elevei: numele şi prenumele, cod 

numeric personal, adresa, vârsta, naţionalitatea, apartenenţa la un cult religios, date cu privire la starea 

de sănătate, situație școlară, opțiuni educaționale. 

Mă angajez că pe toată durata de şcolarizare să respect Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

învăţământului preuniversitar, precum şi regulamentele interne ale 

unității(https://www.scoala59.ro/resurse/administratie/). 

 

DGPR 

 

Subsemnatul________________________________________, legitimat cu CI 

seria_____nr._______ eliberat de către________________ la data de ___________________  , în 

calitatea de părinte/reprezentant legal al elevului/elevei_________________ 

__________________________________________, am luat la cunoştinţă că datele personale ale fiului 

meu/fiicei meu vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile  Regulamentului 679/27-apr-

2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea  datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date și cu toate prevederile ulterioare acestui act. Declarăm că suntem 

de acord să fie folosite în scopul corespondenţei(școală-părinte) datele noastre personale. 

 

 Data……………….. 

         Semnătură …………………. 

 

 

 

 

https://www.scoala59.ro/resurse/administratie/

