Nr: ……………
Având în vedere prevederile Constituției României, ale Legii nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil,
republicat, ale Legii Educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale
Regulamentului de organizare şi funcționare a unităţilor de învățământ preuniversitar aprobat prin
O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/2016 completat cu O.M.E.N. 3027/08.01.2018, ale O.M.E.N.C.Ș. nr. 4742/10.08.2016
privind Statutul elevului, ale Legii nr. 272/2004, privind Protecţia şi promovarea drepturilor copilului, ale
Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016
Se încheie prezentul:
Contract educațional
I.

Părțile semnatare:
1. Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional „George Coşbuc” cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Avram
Iancu nr.70-72, reprezentată prin director, prof. Valentin Maxim-Oros.
2. Beneficiarul indirect, d-na …………………………………………..……. și d-nul …………….……..………..………………..
părinți/reprezentanți legali ai elevului ……………………………………......................................…………….......
cu domiciliul în ……………………………………………………………………………………..………….....................……………

3. Beneficiarul direct …………………………………………………………………………………….………..........................…….
II.

Scopul contractului

Asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea și
responsabilizarea părților implicate în formarea beneficiarilor direcți ai educației.
III.

Drepturile părților

Drepturile parților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul-cadru
privind organizarea şi funcționarea unităţilor de învățământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de
organizare şi funcționare a unității de învățământ.
IV.

Obligațiile părților
Şcoala are obligaţia:

a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
b) să asigure respectarea condițiilor şi a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție a
muncii, de protecție civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;
c) să se asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu strictețe prevederile legislației în
vigoare;
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d) să se asigure că toți beneficiarii primari şi secundari ai educației sunt corect şi la timp informați cu
prevederile legislației specifice în vigoare;
e) să se asigure că personalul din învăţământ are o ținută morală demnă, un comportament responsabil, în
concordanţă cu valorile educaționale, pe care să le transmită beneficiarului direct;
f) să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistenţă socială/educațională specializată, direcția generală
de asistenţă socială şi protecția copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea
fizică şi psihică a beneficiarului primar al educației;
g) să se asigure ca personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a
beneficiarului primar al educației, viața intimă, privată şi familială a acestuia;
h) să se asigure că personalul din învăţământ nu va aplica pedepse corporale şi nu va agresa verbal sau fizic
beneficiarul primar al educației;
i) să se asigure că personalul didactic îi evaluează direct pe beneficiarii primari ai educației, corect şi
transparent, şi să nu condiționează această evaluare sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea
oricărui tip de avantaje;
j) să desfășoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu pun în niciun
moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a beneficiarilor primari ai educației, respectiv a
personalului unităţii de învăţământ;
k) să asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activitățile de natură politică şi prozelitism religios.
Beneficiarul indirect – părintele / reprezentantul legal al elevului are obligaţia:
a) să asigure frecvenţa școlară a beneficiarului primar în învăţământul obligatoriu şi să ia masuri pentru
școlarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor;
b) să prezinte documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educației în unitatea de
învăţământ, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de clasă pentru evitarea degradării stării de
sănătate a celorlalți beneficiari direcți din unitatea de învăţământ;
c) cel puțin o data pe lună să ia legătura cu învăţătorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul
diriginte pentru a cunoaște evoluția beneficiarului primar al educației;
d) să răspundă material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de beneficiarul primar
al educației;
e) să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcționare a unităţii de învăţământ;
f) să nu agreseze fizic, psihic, verbal personalul unităţii de învăţământ.
Beneficiarul direct – elevul -- are obligaţia:
a) să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, pentru a dobândi competențele şi pentru a-şi însuși
cunoștințele prevăzute de programele școlare;
b să frecventeze toate cursurile organizate de C.N.G.C.;
c) să aibă asupra sa carnetul de elev, vizat la zi și de a-l prezenta cadrelor didactice pentru trecerea notelor
și părinților pentru luarea la cunoștință;
d) să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă și adecvată în unitatea de învăţământ și să respecte
curățenia, liniștea și ordinea în interiorul C.N.G.C.;
e) să cunoască si să respecte Regulamentul de organizare şi funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de
circulație, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele
de protecție a mediului;
f) să nu distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din
portofoliul educațional etc.;
g) să nu deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de
învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
h) să nu aducă sau să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la
independența, suveranitatea şi integritatea națională a ţării, care cultivă violența şi intoleranța;
i) de a nu organiza/participa la acțiuni de protest, altfel decât este prevăzut în Statutul elevului;
j) să nu deţină/să consume/să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanțe
etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;
k) să nu introducă şi/sau să facă uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte
produse pirotehnice, cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene,
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paralizante sau altele asemenea obiecte care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a
beneficiarilor direcți ai educației şi a personalului unităţii de învăţământ;
l) să nu posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
m) să nu aducă jigniri şi să nu manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de
personalul unităţii de învăţământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;
n) să nu provoace/să instige/să participe la acte de violență în unitatea de învăţământ şi în proximitatea
acesteia;
o) să nu părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului
de serviciu sau al învăţătorului/profesorului diriginte. Elevii care au împlinit vârsta de 18 ani părăsesc școala
în timpul cursurilor pe propria răspundere( asumată printr-o declarație semnată).
V.

Informare cu privire la prelucrarea datelor personale și la drepturile persoanei vizate

Colegiul Național „George Coșbuc” va aduce la cunoștință, în scopul exercitării dreptului la
informare, prevăzut la art. 13 al.1 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016, următoarele:
(a) identitatea și datele de contact ale operatorului/împuternicitului/utilizatorului și ale reprezentantului
acestuia sunt: Colegiul Național „George Coșbuc”, Cluj Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72, tel/fax: 0264 958
040, email: gcosbuc_cj@yahoo.com
(b) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt: derularea activităților specifice
procesului educațional, iar temeiul juridic al prelucrării, îl constituie: Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011
cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcționare a unităţilor de
învățământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. nr. 5079/2016 completat cu O.M.E.N.
3027/08.01.2018, O.M.E.N.C.Ş. nr. 4742/10.08.2016 privind Statutul elevului , metodologiile și procedurile
aflate în vigoare pentru organizarea examenelor naționale);
(c) estinatarii datelor cu caracter personal sunt Ministerul Educației Naționale (prin I.S.J. Cluj) și alte instituții
publice implicate in activitatea educativă;
(d) datele cu caracter personal vor fi stocate pentru întreaga perioadă a școlarizării;
(e) Aveți dreptul de a solicita operatorului, accesul la datele dumneavoastră personale, rectificarea,
ștergerea acestora, restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării și a dreptul la portabilitatea
datelor;
(f) De asemenea aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea
prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
(g) Aveți dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
(h) Vă informăm că furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație necesară pentru înscrierea
la școală, înscrierea la examene naționale, concursuri școlare, motiv pentru care sunteți obligat să furnizați
aceste date cu caracter personal, consecințele nerespectării acestei obligații conducând la anularea
dreptului de a participa la aceste examene/concursuri;
(i) Vă informăm că nu există un proces decizional automatizat care include crearea de profiluri, în scopuri de
marketing
(k) În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt
scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, precizate mai sus, vă informăm că operatorul o să vă
furnizeze, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice
informații suplimentare relevante.

VI. Consimțământ
Subsemnatul ……………………………………………………………………….. îmi dau în mod expres și neechivoc
consimțământul ca următoarele date personale : nume, prenume, C.N.P., adresa, adresa de email, telefon,
documente de studii, documente de stare civila, să fie prelucrate de către Colegiul Național „George
Coșbuc”, reprezentat prin director, în scopul menționat mai sus (V. b), pentru întreaga perioada de
școlarizare.
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VII.

Durata acordului
Prezentul acord se încheie pe durata școlarizării elevului în unitatea de învățământ.

VIII.

Alte clauze:

1. Orice neînțelegere între părți se poate soluționa pe cale amiabilă, prin dialog între părinți/elevi și
școală/cadru didactic, în cadrul Consiliului clasei, al Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ.
2. Nerespectarea, din culpă, de către părinte sau reprezentantul legal, a obligației privind asigurarea
frecvenței şcolare a elevului în învăţământul obligatoriu constituie contravenție şi se sancţionează conform
legislaţiei în vigoare.
3. Nerespectarea de către elev a prevederilor prezentului contract atrage după sine punerea abaterilor
săvârșite de acesta în discuția Consiliului Elevilor, a Consiliului clasei şi a Consiliului profesoral, urmată de
aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ şi în Regulamentul intern al şcolii.

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

Colegiul Naţional „George Coşbuc”

Beneficiar indirect,

Director,
Prof. Valentin Maxim-Oros

Tatăl ..................................................................
Mama .................................................................
Reprezentant legal ...............................................
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