
 
COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE MUNTEANU- MURGOCI”                Şcoala/ Liceul …………………………………... 

B- dul Independenţei nr.4, Brăila      .......................................................................... 

Tel. 0239619580        Loc. ……………………………………………... 

Nr. …………/ ………….                     Nr. …………/ ………….  

Suntem de acord cu transferul elevului 

Suntem de acord cu transferul elevului     în clasa ………, an şcolar ………………………. 

 Director,                            Director, 

Prof.. Giurcă Mihaela Florina      ………………………………………….. 

Doamnă  Director, 

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

str………….………………………….nr……bl……sc……ap……tel……………….....................................părinte al 

elevului........……..……………...........................................................clasa………profilul……...........…specializarea.....

.........................................   Liceul……..................…………………………………................             vă rog să aprobaţi 

transferul acestuia / acesteia la........................................... ...........................................................................,în anul şcolar 

2021-2022  , semestrul II, clasa ................profilul ..................................specializarea .................................. 

 

 Menţionez că: 

 Studiază: limba modernă avansată .................................................................... 

                       limba modernă începătoare ................................................................. 

 Media generală la sfârşitul  anului şcolar  2020-2021  ........................ 

 Media la purtare la sfârşitul  anului şcolar 2020-2021  ...................... 

 Medii generale la disciplinele de profil: 

 Profil real: Matematică................ 

                        Fizică......................... 

                        Chimie....................... 

                        Biologie..................... 

                        Informatică............... 

 Profil umanist: Lb.română ..................... 

     Lb.modernă I................... 

                                  Lb. modernă II..................  

                                  Istorie................................ 

                                  Geografie........................... 

                                  Discipline socio-umane........ 

 Motivul transferului: 

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

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

 Adresă de e-mail părinte/tutore şi adresă de e-mail elev...................................................................................... 

 Elevii care solicită transferul  în cadrul colegiului sau de la alte unități școlare trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții :- în cazul elevilor care solicită transferul la profilul  real,media generală a anului școlar,va fi de 8,50,chiar 

dacă media generală minimă a clasei la care se solicită transferul este mai mică decât 8,50 și media 10 la purtare; 
                     - în cazul elevilor care solicită transferul la profilul  umanist ,media generală a / anului școlar,va fi de 8,50 

,chiar dacă media generală minimă a clasei la care se solicită transferul este mai mică decât 8,50  și media 10 la purtare. 

 Dosarul de transfer conține: 

               1. cererea de transfer completată de către părinte/ tutore/ susținător legal 

               2 .acte identitate elev şi părinţi certificatul de naştere al elevului  

              3.adeverință în care se va preciza media generală la sfârșitul anului școlar (după caz) și media la purtare 

        

 

             Data: 

       ......................                                                                                Semnătura 

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

 

 

 

 

Doamnei Director al Colegiului Naţional ,, Gheorghe Munteanu- Murgoci ” , Brăila 

 


