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PO.SEC.07 - I 02 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI 

LICEUL "ŞTEFAN PROCOPIU" VASLUI 

STR. CASTANILOR, NR 3 

TELEFON:  0235318122 

FAX:  0235318614 

Email : lspvaslui@yahoo.com 

Web : http://lspvs.ro 

Nr. 2261  / 05.07.2021 

Anexa nr. 5 la Regulamentul de organizare si funcţionare a Liceului „Ştefan Procopiu” 

CONTRACT EDUCAŢIONAL DE ȘCOLARIZARE 

 
Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru 

de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 
5.447/2020, ale Legii nr. 272/2 004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, se încheie prezentul 
 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

  

I. Părţile semnatare 

1. Liceul „ŞTEFAN PROCOPIU”, cu sediul în Vaslui, Str.Castanilor, nr.3, reprezentat prin director, d-na Busuioc Ionela 

Cristina. 

2. Beneficiarul indirect: d-na/dl. ________________________________________________________, 

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

_________________________________________________________________________________________________. 

3. Beneficiarul direct al educaţiei, ___________________________________________________________elev(ă). 

 

II. Scopul contractului: 

Asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în 

educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

 

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

funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi în Regulamentul Intern al Liceului „Ştefan Procopiu” Vaslui. 

 

IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii: 

 

1. Liceul „Ştefan Procopiu” se obligă: 

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

b) să răspundă de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă 
şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ; 

c) să asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi spaţiul şcolar, precum şi în deplasările 

organizate de unitatea de învăţământ şi aprobate de inspectoratul şcolar; 

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

în vigoare; 

e) să recompenseze, obiectiv şi echitabil, rezultatele şi conduita elevilor; 

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

g) să stabilească, de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice şi apoi să îl pună în aplicare; 

h) să elibereze, la cerere şi în timp util, orice document şcolar ce serveşte interesului elevului; 

i) să asigure accesul egal la educatie, în limitele planului de şcolarizare şi a efectivelor aprobate, cu interzicerea oricărui tip de 

discriminare; 
j) să analizeze şi să decidă, prompt şi responsabil referitor la orice solicitare din partea părintelui/ elevului; 

k) să asigure transparenţa tuturor activităţilor derulate, organizate / aprobate de şcoală; 

l) să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a părinţilor referitoare la rele practici în 

şcoală; 

m) să elaboreze proiectul regulamentului intern al şcolii, după consultarea elevilor (peste 14 ani) şi a părinţilor/reprezentanţilor 

legali, anual, în prima lună de şcoală; 

n) să solicite implicarea părinţilor în stabilirea disciplinelor opţionale de examen şi să stabilească CDS în funcţie de solicitările 

beneficiarilor; 

o) ca personalul din unitate să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor şi un 

comportament responsabil; 
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p) ca personalul din unitate să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală 

de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a 

elevului/copilului; 
q) ca personalul din unitate să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora; 

r) ca personalul din unitate să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţă intimă, privată şi 

familială a acestuia; 

s) ca personalul din unitate să nu aplice pedepse corporale, precum şi să nu agreseze verbal sau fizic elevii şi/sau colegii; 

t) ca personalul didactic din unitate să nu condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea 

oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora; 

u) să nu încalce normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor 

şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi 

prozelitismul religios; 

v) să explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte două părţi semnatare. 

2. Beneficiarul indirect - părintele / tutorele / susţinătorul legal al copilului/elevului are următoarele obligaţii: 
a) obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până 

la finalizarea studiilor; 

b) obligaţia de a prezenta la înscrierea copilului/elevului în Liceul „Ştefan Procopiu”, documentele medicale solicitate, în vederea 

menţinerii unui climat sănătos la nivel de clasa pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi din colectivitate/liceu; 
c) obligația de a trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios 

(febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree etc.). Nu se vor prezenta la cursuri în 

ziua respectivă:  

 cei cu temperatură mai mare de 37,3 C, și/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăți în respirație 
– scurtarea respirației, diaree, vărsături) sau alte boli infecto-contagioase;  

 cei confirmați cu infecție cu Sars-Cov-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;  

 cei care sunt declarați contacți apropiați cu o persoană infectată cu Sars-Cov-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu / 

carantină instituționalizată. 

d) obligaţia de a lua legătură, cel puţin o dată pe lună, cu profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia elevului; 

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

f) obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului Intern al liceului; 

g) obligaţia de a asigura o ţinută decentă a elevului la cursuri, conform Regulamentului Intern al liceului; 

h) obligaţia de a da curs solicitării conducerii Liceului „Ştefan Procopiu”, ori de câte ori este necesar, de a se lua măsuri cu privire la 

conduita sau situaţia şcolară a elevului; 

i) obligaţia de a nu agresa fizic, psihică şi verbal personalul unităţii; 
3. Beneficiarul direct / elevul are următoarele obligaţii: 

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

de programele şcolare; 

b) obligaţia de a frecventa cursurile; 

c) obligaţia de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei; 

d) obligaţia de a respecta Regulamentul Intern al Liceului „Ştefan Procopiu”, regulile de circulaţie, normele de securitate şi de 

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

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

educaţional etc.; 

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

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

g) obligaţia de a nu aduce sau difuza, în liceu, sau in mediul online, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, 
suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

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

participarea la programul şcolar; 

i) obligaţia de a nu deţine/consumă/comercializa, în perimetrul liceului şi în afară acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, ţigări; 

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

petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta 

integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ; 

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

l) obligaţia de a nu aduce jigniri şi de a nu manifestă agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul 

unităţii sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 
m) obligaţia de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitate şi în afară ei; 

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

profesorului diriginte; 

o) obligaţia de a avea zilnic asupra sa carnetul de elev şi să îl prezinte ori de câte ori este necesar profesorului/ părintelui/dirigintelui. 
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V. Durata acordului 

Prezentul acord se încheie pe durata şcolarizării elevului în Liceul „Ştefan Procopiu”. 
 

VI.  Alte clauze 

1. Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului clasei, al Consiliului Profesoral sau al 

Consiliului de Administraţie.  

2. Părţile semnatare înţeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de atitudine ale celorlalte părţi. 

3. Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de şcoală duce la aplicarea sancţiunilor legale şi la o monitorizare strictă din 

partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui. 

4. Personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din cadrul Liceului „Ştefan Procopiu”, răspund disciplinar 

conform art.280 din Legea nr.1/2011 - Statutul personalului didactic, pentru încălcarea obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului 

contract, Contractului Individual de Muncă, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar, şi pentru încălcarea normelor de comportare, care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei. 
5. Nerespectarea, din culpă, de către părinte/tutore/susţinător legal, a prevederilor prezentului contract constituie contravenţie şi se 

sancţionează în conformitate cu prevederile legale. 

6. Nerespectarea, de către elev, a prevederilor prezentului contract atrage după sine punerea abaterilor săvârşite de acesta, în discuţia 

Consiliului Elevilor, a Consiliului clasei şi a Consiliului Profesoral, urmată de aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute în 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Regulamentul Intern. 

7. Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri: 

a) în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou contract cu celălalt părinte al 

elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia; 

b) în cazul transferului elevului la o altă unitate de învăţământ; 

c) în situaţia încetării activităţii Liceului „Ştefan Procopiu”; 

d) alte cazuri prevăzute de lege. 

 

Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 1) este parte integrata din prezentul contract educațional de 

școlarizare. 

Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale 

unității de învățământ. 

 Am luat la cunoștință că informațiile existente in bazele de date ale unității, sunt prelucrate de instituție cu respectarea 

prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal, și libera circulație a acestor date. 

 

 

 

Încheiat azi, .......................2021, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

Liceul „Ştefan Procopiu”                                                   Părinte                                                         Elev 

           Director,                                                       (beneficiar secundar)                                  (beneficiar primar) 

    Busuioc Ionela Cristina                                       .............................................                        ........................................... 
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ANEXA Nr. 1 la Contractul Educațional de Școlarizare al Liceului „Ștefan Procopiu” 

Protecția datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi libera circulație a acestor date 

 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Liceul „ŞTEFAN PROCOPIU”, cu sediul în Vaslui, Str. Castanilor, nr. 3, județul Vaslui, reprezentat prin director, d-na Busuioc 

Ionela Cristina, în calitate de unitate școlară prestatoare, având in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, aduce 

la cunoștința părintelui/ tutorelui/ reprezentantului legal al minorului 

_________________________________________________________________________________________________________________________________,   

Dl/Dna. ________________________________________________________________________________________________________, următoarele: 

1. Unitatea de învățământ colectează si prelucrează date cu caracter personal in mod legal, in conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date. 

2. Informațiile oferite de dumneavoastră, conținând date de identificare si alte date personale ale dumneavoastră si ale 

minorului, sunt cele minim necesare in vederea școlarizării minorului, vor fi folosite in scopul exclusiv al încheierii si 

executării contractului de școlarizare si întocmirii unor documente necesare școlarizării, putând fi transferate către terți in 

acest scop. 

3. Stocarea datelor preluate se va face pe durata școlarizării minorului si pe durata necesara păstrării arhivei, in conformitate cu 

dispozițiile legale. 

4. In calitate de persoana vizata de prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si in calitate de reprezentant legal al 

minorului vizat de prelucrarea datelor personale, dispuneți de drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al 

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

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces la 

date, dreptul de intervenție asupra datelor, anume restricționare, rectificare si ștergere, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi 

supus unei decizii individuale, pe care le puteți exercita printr-o cerere scrisă adresată conducerii unității școlare. 

Director, prof. Busuioc Ionela Cristina 

 

 

 

Subsemnatul, ________________________________________________________, în nume personal si in calitate de reprezentant legal al 

minorului__________________________________________________________, declar ca sunt informat cu privire la drepturile persoanelor 

vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal instituite de Regulamentul (UE) 2016/679 in ceea ce privește prelucrarea 

datelor mele personale si ale minorului_________________________________________________________ si îmi exprim in mod expres si 

neechivoc consimțământul ca unitatea școlară sa folosească datele de identificare si alte date cu caracter personal puse la 

dispoziție, precum si sa le transfere către terți in scopul încheierii si executării contractului de școlarizare. 

De asemenea, declar ca mi-au fost aduse la cunoștința următoarele îndatoriri pe care mă oblig sa le respect întocmai, in caz 
contrar urmând a fi tras la răspundere conform legilor in vigoare.  

• Pe toata perioada desfășurării orelor in regim online, părintelui /reprezentantului legal, respectiv minorului, i se 
interzice realizarea de înregistrări ale activităților instructiv-educative, complete sau parțiale, de capturi/ imagini in 
care sa apară personalul didactic sau alți elevi, in scop personal sau pentru distribuire pe rețele de social media/ în 
mediul public.  

• Link-ul de conectare la întâlnirile online este privat, se interzice distribuirea către alte persoane din afara clasei 
respective; linkul este destinat elevilor, nici o alta persoana nu are dreptul de a se conecta la platforma utilizată 
pentru a accesa activitățile didactice din mediul online.  

• Este interzisa divulgarea ID-ului si a parolei de conectare către alte persoane; de asemenea, datele de conectare 
trebuie păstrate, necunoașterea acestora poate duce temporar la imposibilitatea de a participa la activitățile de curs, 
pe platforma utilizată de Liceul „Ștefan Procopiu” exclusiv in cadrul cursurilor online, cursuri inițiate și coordonate de 
personalul didactic al al Liceului „Ștefan procopiu”.  

Nume, Prenume (reprezentant legal)  ___________________________________ 01.09.2021 

 

Semnătura ____________________________ 


