
Avizul unității de la care se transfera elevul                    Acordul unitatii la care se transferă elevul 

Unitatea școlară__________________________            Școala Gimnazială Alexandru Odobescu, Chiajna 

_______________________________________            Nr. _____ /____________________ 

Nr. _________ din _______________________             Clasa __________________                                              

 

Clasa ___________________ 

Avizat in C.A. din _________________________          APROBAT / NEAPROBAT în C.A. 

                                                                                           Din data de __________________________ 

                                                                                           În vigoare din data de ___________________ 

                       

Director,                                                                       Director, 

 

 

 

DOAMNA DIRECTOR, 

 
              Subsemnatul/a ________________________________  CNP_______________________________, 

în calitate de părinte/tutore/reprezentant legal, domiciliat în _____________________________________, 

str. _____________________________________, nr. __________ , bl. _________, sc. ________, et. ______, 

ap. _______, telefon __________________________, vă rog să aprobaţi transferul fiului(fiicei) meu/mele 

_________________________________________________________________________________________, 

CNP _________________________, elev(a) in clasa/grupa _______________,  de la ___________________ 

______________________________________________,   localitatea ________________________________, 

judetul/sectorul ________________,  la Şcoala Gimnaziala „Alexandru Odobescu” Chiajna, Ilfov. 

Solicit transferul din urmatoarele motive:_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

Menționez că fiul/fiica meu/mea ______________________________________________________, a 

absolvit clasa _____________ cu media generală ______________ și media la purtare _______________. 

  Limbi moderne studiate 1. _____________________________,  2. __________________________.  

     Solicit/nu solicit studierea disciplinei Religie, cultul ______________________________________. 

     Mă angajez ca pe toată durata școlarizării fiului/fiicei mele să colaborez cu educatoarea/învățătorul/ 

dirigintele clasei și conducerea școlii și să răspund la toate solicitările acestora. 

 
 

 

Anexez:  

- Copie certificat nastere copil; 

- Copie CI mama; 

- Copie CI tata; 

- Copii acte divort, incredintare copil (daca este cazul) 

- Declarație acord transfer. 
 
 

 

Data ________________                                             

                                                                                   Semnatura ________________  

 

 

 

 



 

DECLARAȚIE-ACORD  

 

 

 

 

Subsemnata/ul,_________________________________________________________________ 

_______________________________________________, cu domiciliu/reşedinţa în localitatea 

_____________________________________________, județul/sectorul_________________ 

str._________________________________________________________________, nr.______, 

bl.____________________, sc._______, ap._______, mama/tatăl/tutore/reprezentant legal al 

minorului/minorei ______________________________________________________________ ____, 

născut/ă la data de ___________________, declar că: 

□  Avem / □ Nu avem custodie comună asupra copilului (în cazul părinților divorțați).  

 

□ Dovedesc că am custodia exclusivă a copilului dovedită prin următorul document 

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________(în cazul părinților divorțați).  

 

□  Declar că ambii părinți/tutori/reprezentanți legali suntem de acord cu transferul 

minorului/minorei  la Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”, Chiajna. 

 

Cunosc că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor art. 292 din Codul 

Penal. De asemenea, declar că sunt de acord ca datele mele personale și ale fiului/fiicei mele săfie 

prelucrate în vederea înscrierii în învățământul primar, cu respectarea prevederilorLegiinr. 190/2018 

privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi 

al Consiliului 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).  

 

 

Părinti/tutori/reprezentanți legali  

 

Numele şi prenumele __________________________________________________ 

Semnătura: _______________  

 

Numele şi prenumele __________________________________________________  

Semnătura: _______________  

 

 

 

 

Data: ______________ 

 


