
COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE BĂLCESCU”      
B-dul: Al. I. Cuza, Nr. 182, BRĂILA 
Nr.____________din:________________ 
 

 

 

DOAMNĂ DIRECTOR, 

 

I.Subsemnatul(a)_____________________________________________________________  domiciliat  
în localitatea__________________________,str.____________________________________________, 
nr.______, bl. ____________, sc._____, ap.______, nr. tel. __________________________     având cnp  
____________________________ în calitate de ____________________________________________  
a elevului/ei__________________________________________________________________________ 
înscris/ă  la___________________________________________________________________________ 
în  clasa a ______  -a , specializare_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
vă rog a aproba transferul la Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila, începând cu semestrul al II-lea  
an şcolar 2021-2022, în clasa a_________ –a , specializarea____________________________________  
____________________________________________________________________________________ 
din următoarele motive:________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Date personale elev: 

 Numele şi prenumele tatălui:_____________________________________________________ 
 Numele şi prenumele mamei:_______________________________________________________ 
 CNP elev:________________________________________________ 
 Media generală la sfârşitul anului şcolar 2020-2021: __________________________________ 
 Media la purtare la sfârşitul anului şcolar 2020-2021:__________________________________ 
 Media de admitere în liceu______________________ (numai pentru elevii înscrişi în clasa a IX-a 

an şcolar 2021-2022) 
 Limbi moderne studiate: Limba modernă I – avansată ________________________________ 

                   Limba modernă II – începătoare ______________________________ 
 
II.Subsemnatul _______________________________________________ prin prezenta declar că am fost 
informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale 
ale instituției.Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, 
vor fi prelucrate de Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu” cu respectarea prevederilor Regulamentului 
(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal, și libera circulație a acestor date. 
  
Data                                                         Semnătura solicitant 
 
 
 
 
          
 
Notă: Se vor ataşa următoarele documente: 

1.copii după actul de identitate şi certificatul de naştere al elevului, 
2.copii după actele de identitate ale părinţilor , 
3.anexa la cererea de transfer completată de unitatea de învăţământ  de unde se transferă elevul 
  



 
 
 

Anexă la cererea de transfer 
 
 
 
Unitatea de învăţământ___________________________ 

_______________________________________________ 

Nr._________din_______________  

 
 
 
 

ADEVERINŢĂ 
 
 Se adevereşte prin prezenta că elevul/a__________________________________________ 

______________________________________________________înscris/ă în clasa a___________-a, 

profil_______________, specializare____________________________________________________ 

an şcolar 2021-2022, a promovat anul şcolar 2020-2021, având următoarele rezultate: 

 Media generală an şcolar 2020-2021______________________________ 

 Media la purtare an şcolar 2020-2021_____________________________ 

 Media de admitere la liceu _______________ (numai pentru elevii înscrişi în clasa a IX-a an 

şcolar 2021-2022) 

 Prezenta a fost eliberată spre a-i servi la dosarul de transfer. 

 

 

 

 
 
 Director       Secretar 
__________________      _____________________ 
 
 
 
 
 
 


