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Anexa 2 Metodologia de admitere în  Școala Postliceală Sanitară pentru anul școlar 2021-2022, aprobată cf. HCA din 

28.05.2021 

Nr. ______ / ____________                                                                               
 

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEC nr. 5447/31.08.2020, 

ale OMEC nr. 5545/10.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul 

tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,  

Se încheie prezentul: 

CONTRACT  
pentru școlarizarea prin învățământul postliceal cu/fără taxă 

 

I. Părţile semnatare 

 1. Colegiul Naţional „Traian Lalescu”, numit în continuare CNTLR, cu sediul în Reşiţa, B-dul. A.I. Cuza 7, cod 

320120, jud. Caraş-Severin, reprezentată prin director, prof. Luminița Broască, 

2. Elev – beneficiar direct al educației, _________________________________________________________, CNP 

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, posesor al BI/CI seria ___ nr. ____________, domiciliat în _________________ , str. 

__________________________________ nr. ___,  sc. ____, etaj ____, ap. ____ , jud. __________________________. 

II. Scopul contractului:  
Asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor 

implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

III. Drepturile părţilor:  
Drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi în Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ. 

IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații: 
1. Colegiul Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa se obligă:  

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să răspundă de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de 

protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în CNTLR; 

c) să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul CNTLR, în limita 

prevederilor legale în vigoare; 

d) să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi, în limita prevederilor legale 

în vigoare; 

e) personalul din CNTLR trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le 

transmite elevilor şi un comportament responsabil; 

f) personalul din CNTLR are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională 

specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează 

demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului; 

g) personalul din CNTLR trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi cu părinţii/reprezentanţii 

legali ai acestora; 

h) personalului din CNTLR îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa 

intimă, privată şi familială a acestuia; 

i) personalului din CNTLR îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal sau fizic elevii 

şi/sau colegii. 

j) se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de 

obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora. 

k) sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi 

integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, 

precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios 

2. Beneficiarul direct are următoarele obligații: 

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele 

prevăzute de programele şcolare; 

b) de a frecventa cursurile; 
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c) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în CNTLR, cât şi în afara ei; 

d) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare al CNTLR, regulile de circulaţie, normele de securitate şi de 

sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

e) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu 

educaţional etc.; 

f) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul CNTLR (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la 

biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);  

g) de a nu aduce sau difuza, în CNTLR, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi 

integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

h) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care 

afectează participarea la programul şcolar;  

i) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul CNTLR şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, 

băuturi alcoolice, ţigări; 

j) de a nu introduce şi/sau face uz în perimetrul CNTLR orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice cum ar fi 

muniţie, petarde, pocnitori, etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea 

lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului CNTLR; 

k) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

l) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de 

personalul CNTLR sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

m) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în CNTLR şi în afara ei; 

n) în cazul elevilor școlarizați la forma de finanțare cu taxă, de a achita taxele de şcolarizare, în cuantumul de 2700 lei 

la termenele prevăzute după cum urmează: 

 tranșa I în cuantum de 1500 lei până în data de 07.08.2021 (etapa I) respectiv 08.09.2021 (etapa a II-a) 

 tranșa a II-a în cuantum de 800 lei până în data de ____-____ (etapa I) respectiv 17.12.2021 (etapa a II-a) 

 tranșa a III-a în cuantum de 400 lei până în data de ____-______ (etapa I) respectiv 30.04.2022 (etapa a II-

a) 

Neachitarea taxelor de școlarizare la termenele și cuantumul prevăzut în prezentul contract atrage după sine 

exmatricularea elevului cu drept de reînscriere în anul școlar următor la aceeași formă de învățământ. 

o) de a obține toate certificatele medicale și asigurările necesare pentru a putea efectua practica în spital/farmacie. 

p) de a respecta pe durata practicii regulile și procedurile instituite de către spital/farmacie, precum și legislația 

aplicabilă în unitatea respectivă 

q) de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului; în caz contrar, elevul este 

considerat absent şi se consemnează absenţa în catalog, cu excepţia situaţiilor justificate; 

r) Elevii nu comunică altor persoane datele de conectare la platformă, nu înregistrează activitatea desfăşurată în mediul 

online, în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor 

Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi ale art. 4 alin. (4) din metodologia Anexa la OMEC nr. 5545/2020; 

s) Materialele create (lecții, prezentări, teste, demonstrații, experimente, etc.) folosite în timpul activităților de 

predare/învățare/evaluare sunt protejate de legislația în vigoare privind drepturile de autor și nu pot fi folosite sau 

înstrăinate fără acordul scris al cadrului didactic care le-a conceput. 

t) Prin semnarea contractului educațional elevii sunt de acord cu preluarea și înregistrarea de imagini și materiale video 

în care pot să apară elevii. Aceste imagini / materiale video nu pot fi preluate decât în timpul desfășurării activităților 

educative școlare / extrașcolare și sunt destinate exclusiv elevilor care participă la procesul de învățare on-line din 

clasa / colectivul de elevi care desfășoară activitatea înregistrată.  

V. Durata contractului :  
Prezentul contract se încheie pentru anul școlar 2020-2021 în cazul elevilor de la învățământul cu taxă și pe 3 ani pentru 

elevii de la învățământul finanțat de la bugetul local (fără taxă). 

VI. Alte clauze:  
1. Prezentul contract se completează cu prevederile legale care reies din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, 

aprobat prin OMEC nr. 5447/2020, ale OMEC nr. 5545/ 2020. 

2. Suma reprezentând taxa de școlarizare se poate modifica o singură dată pe parcursul anului școlar, în condițiile unor 

modificări esențiale legate de creșterea salariilor, a cheltuielilor de întreținere și modernizare a unității școlare și în concordanță 

cu acestea. 

3. Plata taxei de școlarizare poate fi făcută și integral la începutul anului școlar, fără ca cuantumul taxei de școlarizare să 

poată fi modificat ulterior. 

4. În cazul rezilierii contractului din culpa elevului/beneficiarului direct al educației unitatea școlară nu este obligată la 

restituirea taxelor achitate. 

5. Litigiile ivite cu ocazia executării prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă sau de către instanțele 

judecătorești competente. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

        Colegiul Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa,                                                   Beneficiar,   

 Director,                               Contabil,                                                                              ________________________________ 

 _________________            ____________________                                                 
                                         

                                                                                                                                                                                                                                        ____________________________ 
Numele şi prenumele 

Semnătura 


