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Nr. 3090 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3091 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3092 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3093 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3094 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3095 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3096 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3097 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3098 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3099 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3100 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3101 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 

3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3102 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3103 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3104 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3105 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3106 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3107 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3108 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 
Nr. 3109 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3110 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3111 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3112 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3113 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3114 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3115 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3116 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3117 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3118 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 

3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3119 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3120 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3121 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3122 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3123 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3124 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3125 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3126 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 
Nr. 3127 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3128 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3129 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3130 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3131 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3132 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3133 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3134 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3135 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3136 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3137 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 
Nr. 3138 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3139 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3140 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3141 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3142 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3143 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3144 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3145 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 

3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3146 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3147 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3148 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3149 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 
Nr. 3150 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3151 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 

3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3152 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3153 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3154 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3155 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3158 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3159 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3160 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3161 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3162 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3163 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3164 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3165 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 

3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3166 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3167 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3168 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3169 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3170 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3171 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3172 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3173 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3174 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3175 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3176 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3177 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3178 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3179 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3180 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3181 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3182 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3183 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3184 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3185 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3186 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3187 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3188 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3189 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

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

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

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

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

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

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

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

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

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

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

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

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

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 
Nr. 3190 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3191 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 

3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3192 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3193 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3194 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 

3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3195 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3196 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3197 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3198 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3199 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3200 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3201 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3202 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3203 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3204 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 
Nr. 3205 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3206 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3207 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3208 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3209 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3210 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3211 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3212 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3213 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3214 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3215 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3216 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3217 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3218 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3219 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3220 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3221 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3222 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3223 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3224 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3225 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3226 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3227 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 
Nr. 3228 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3229 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3231 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3232 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3233 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3234 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3235 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3236 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3237 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3238 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 

3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3239 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3240 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3241 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3242 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3243 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3244 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3245 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3246 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3247 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3248 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3249 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3250 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3251 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3252 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3253 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3254 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3255 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3256 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3257 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3258 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3259 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 
Nr. 3260 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3261 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3262 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3263 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3264 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3265 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3266 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3267 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3268 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3269 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 

3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3270 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3271 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 

3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3272 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3273 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3274 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3275 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3276 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3277 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3278 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3279 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3280 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3281 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3282 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3283 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3284 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3285 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3286 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3287 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3288 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3289 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3290 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3291 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3292 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3293 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3299 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3300 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3301 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3302 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3303 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3304 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3305 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3306 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3307 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3308 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3309 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3310 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3311 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3312 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3313 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 

3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3314 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3315 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3316 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3317 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3318 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3319 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3320 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3321 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3322 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3323 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3324 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3325 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3326 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3327 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3328 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3329 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3330 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3332 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3333 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3334 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3335 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3336 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3337 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3338 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3339 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3340 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3341 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3342 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3343 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3344 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3345 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3346 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3347 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3348 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 

3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3349 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3350 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3351 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3352 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3353 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3354 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3355 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3356 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3357 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3358 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3359 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3360 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3361 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3364 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 
Nr. 3365 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3366 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3369 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3370 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3371 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3372 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3373 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3374 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3375 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3376 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3377 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3378 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3379 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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Nr. 3380 /12.09.2022  

     

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentu lui-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, reprezentată prin director, 

dna Elena Diana Brătucu, 

 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ____________________________________________________ 

părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în __________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei ,_______________________________________________, elev. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este 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 cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de 

învățământ . 

 

IV. Părțile au următoarele obligații: 

1. Școala Gimnazială „Traian” Craiova se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie 

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. 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite 

elevilor şi un comportament responsabil,  

f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imagineapublică a 

copilului/elevului , viaţa intimă, privată şi familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevii. 

i) să se asigure ca personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare 

sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje. 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

 

2. Părintele/tutorele/reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații: 

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 

finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi 

din colectivitate/ unitatea de învățământ; 

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, 

tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru 

învățământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;  

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 
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3. Elevul 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, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional 

autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul 

elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de 

securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi 

de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului 

unităţii de învăţământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau 

al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui, pe toată durata școlarizării beneficiarului direct în unitatea de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauze 

4.1. Ținuta școlară: părintele va urmări respectarea codului vestimentar  de către elev, cod stabilit prin hotărârea 

Consiliului de administrație. 

4.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal:  

□Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca Școala Gimnazială „Traian” Craiova să utilizeze și să prelucreze date personale 

furnizate în prezentul contract, în scopul derulării activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale. Am fost 

informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor. 
4.3. Acord privind publicarea fotografiilor/înregistrări video:  

□ Sunt de acord/□ Nu sunt de acord ca fotografii/înregistrări video în care apare imaginea sau copilului meu sau 

rezultate deosebite obținute în urma participării acestuia la concursuri și activități instructiv-educative, să fie publicate pe 

website-ul și/sau pagina de Facebook a unității de învățământ, în presa scrisă (ziare, reviste etc.), pe posturi radio și TV. 

Imaginile care vor fi publicate de către profesori sau conducerea școlii nu vor aduce niciun prejudiciu integrității și 

imaginii copiilor participanți și/sau familiilor acestora, vor promova evenimente plăcute din cadrul școlii, comportamente 

pozitive ale copiilor, exemple de bună practică și nu vor conține legături către bloguri personale ale copiilor/membrilor 

familiilor acestora. 

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Școala Gimnazială „Traian” Craiova,           Beneficiar indirect, 

Director, 

Prof. Elena Diana Brătucu
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