ORDIN nr. 6.152 din 7 noiembrie 2012
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a unităŃilor de
învăŃământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educaŃiei şi cercetării nr.
4.925/2005
EMITENT:
MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI
SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 22 noiembrie 2012
Data intrarii in vigoare : 22 noiembrie 2012

În baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011
privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. g) din Legea educaŃiei naŃionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordinului
ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind
aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naŃional de învăŃământ, cu
modificările ulterioare,
ministrul educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului emite următorul ordin:
ART. I
Regulamentul de organizare şi funcŃionare a unităŃilor de învăŃământ
preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 29
septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul
ministrului educaŃiei şi cercetării nr. 4.925/2005, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 135 va avea următorul cuprins:
"Art. 135. - Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră
la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de
la o formă de învăŃământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului
regulament şi ale regulamentului intern al unităŃii de învăŃământ la care se face
transferul. Transferul se face cu avizul consultativ al consiliului de administraŃie al
unităŃii de la care se face transferul şi cu aprobarea consiliului de administraŃie al
unităŃii la care se face transferul."
2. Articolul 148 va avea următorul cuprins:

"Art. 148. - Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod
excepŃional, cu respectarea prevederilor art. 136-145, în următoarele situaŃii:
a) la schimbarea domiciliului părinŃilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt
sector al municipiului Bucureşti;
b) la recomandarea de transfer eliberată pe baza unei expertize medicale
efectuate de direcŃia de sănătate publică;
c) la/de la învăŃământul de artă sau sportiv;
d) de la clasele de învăŃământ liceal la clasele de învăŃământ profesional;
e) de la învăŃământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;
f) în alte situaŃii excepŃionale, cu aprobarea consiliului de administraŃie al
inspectoratului şcolar."
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. III
DirecŃia generală educaŃie şi învăŃare pe tot parcursul vieŃii, DirecŃia generală
învăŃământ în limbile minorităŃilor, DirecŃia generală resurse umane şi reŃea şcolară
naŃională, inspectoratele şcolare şi unităŃile de învăŃământ preuniversitar duc la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Ecaterina Andronescu
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