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Responsabili 

Directorii, membrii CA, Comisia CEAC, Compartimentul secretariat 

Scopul procedurii operaţionale 

Prezenta procedura are ca scop asigurarea condiţiilor corecte şi concrete de transfer a 

elevilor de la o unitate la Liceul cu Program Sportiv „Banatul” Timișoara. 

Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

Procedura se aplică elevilor care doresc sa se transfere la Liceul cu Program Sportiv 

„Banatul” Timișoara 

Documente de referinţă 

ROFUIP, aprobat prin Ordinul MECȘ. nr. 5115/2014; 

LEN nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

ROFLPSB, aprobat în CA din 29.09.2015 
 

Abrevieri ale termenilor 

• LEN - Legea Educaţiei Naţionale 

• ROFUIP - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 

• ROFLPSB - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului cu Program Sportiv 

„Banatul” 

• CEAC - Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

• CA - Consiliul de Administraţie 

• MECȘ - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Științifice 

• CP - Consiliul Profesoral 
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Descrierea procedurii operaţionale : 

1. Elevii care doresc să se transfere la Liceul cu Program Sportiv „Banatul” se prezintă, însoțiți 

de părinte/tutore/reprezentant legal sau de profesorul/antrenorul care îl recomandă la 

direcțiunea liceului unde își prezintă motivele pentru care solicită transferul la un liceu 

vocațional sportiv. 

2. Elevii preiau de la secretariat lista cu documentele necesare transferului și informații 

referitoare la susținerea testelor de aptitudini și a examenelor de diferență (care pot fi 

consultate și pe site-ul liceului www.lpsbanatul.ro). 

3. Elevii depun la secretariat dosarul de transfer care conține toate documentele solicitate. 

4. Elevii susțin testele de aptitudini sportive și examenele de diferență, conform planificării 

afișate. 

5. Profesorii de pregătire sportivă practică și profesorii care predau discipline la care elevul a 

susținut examene de diferență predau, în termen de 3 zile de la susținerea examenelor, la 

secretariatul unității de învățământ documentele de examen (borderouri de notare, 

cataloage, lucrări scrise, subiecte). 

6. Dosarele elevilor care solicită transferul sunt analizate de CA, luându-se în considerare 

următoarele condiţii: 

 rezultatele la testele de aptitudini; 

 rezultatele la examenele de diferență; 

 media la purtare (criteriu eliminatoriu), conform ROFLPSB;  

 media generală de absolvire a elevului, în anul anterior, să fie cel puţin egală cu 

media ultimului elev promovat din clasa în care se solicită transferul. Excepţiile se 

aprobă in C.P. 

7. Acceptarea elevilor se va face în funcţie de numărul locurilor disponibile la clasă/grupă, în 

ordinea descrescătoare a notelor obținute la testele de aptitudini sportive, având prioritate 

elevii care provin de la alte licee cu program sportiv sau care sunt legitimați la cluburi 

sportive școlare. 

8. CA hotărăște acordarea/neacordarea transferului și stabilește clasa în care va fi înscris 

elevul. 

9. Nepromovarea testelor sportive sau a unuia dintre examenele de diferenţă, anulează dreptul 

la transfer, elevul revenind la şcoala de provenienţă. 
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10. Secretariatul unității de învățământ comunică în scris elevului acordul/neacordul de 

transfer. 

11.  Elevul al cărui transfer a fost acceptat se prezintă cu părintele/tutorele/reprezentantul legal 

la direcțiunea școlii și ia legătura cu profesorul-antrenor și dirigintele. 

12. Părintele/tutorele/reprezentantul legal semnează acordul de parteneriat educațional. 

13. Dirigintele preia de la secretariat copiile actelor elevului (certificat de naștere, actul de 

identitate al părintelui/tutorelui/reprezentantului legal), și îl înscrie în catalogul clasei. 

14. Secretariatul unitîții de învățământ înscrie elevul în registrul matricol și transmite către 

școala de unde provine elevul o solicitare de eliberare a foii matricole. 
 


