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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. 

272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, se încheie prezentul: 

 

CONTRACT EDUCAȚIONAL 

I. Părțile semnatare 

1. Unitatea de învățământ Liceul cu Program Sportiv Banatul, cu sediul în Timișoara, str. F.C. 

Ripensia, nr. 29, reprezentată prin director, domnul prof. Rosenblum Călin 

 2. Beneficiarul secundarar al învățământului preuniversitar (definit, conform legii, drept familiile 

antepreșcolarilor, ale preșcolarilor și elevilor), reprezentat prin doamna/domnul 

…………………………………………………………….., părinte/tutore/susținător legal al elevului, 

cu domiciliul în ……………………………………………………………………………………….., 

3. Beneficiarul primar al învățământului preuniversitar (definit, conform legii, drept antepreșcolari, 

școlari și elevi), reprezentat prin elevul ………....................................................................................... 

.  

II. Scopul contractului: asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin 

implicarea și responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor primari ai educației.  

III. Drepturile părților: drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în 

Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar și în 

Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Liceului cu Program Sportiv „Banatul”.  

IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații: 

1. Unitatea de învățământ se obligă:  

a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ;  

b) să asigure respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de 

protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ;  

c) să se asigure că tot personalul unității de învățământ respectă cu strictețe prevederile 

legislației în vigoare;  

d) să se asigure că toți beneficiarii primari și secundari ai educației sunt corect și la timp 

informați în legăturăn cu prevederile legislației specifice în vigoare;  

e) ca personalul din învățământ să aibă o ținută morală demnă, un comportament responsabil, în 

concordanță cu valorile educaționale, pe care să le transmită beneficiarului direct;  

f) să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, 

direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu aspecte care 

afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a beneficiarului primar al educației;  

g) să se asigure că personalul din învățământ nu desfășoară acțiuni de natură să afecteze 

imaginea publică a beneficiarului primar al educației, viața intimă, privată și familială a 

acestuia, și să nu condiționeze această evaluare sau calitatea prestației didactice la clasă de 

obținerea oricărui tip de avantaje; 

h) să se asigure că personalul din învățământ nu va aplica pedepse corporale și nu va agresa 

verbal sau fizic beneficiarul primar al educației;  

i) ca personalul didactic să evalueze corect și transparent beneficiarii primari ai educației 
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j) să desfășoare în unitatea de învățământ activități care respectă normele de moralitate și nu 

pun în niciun moment în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a beneficiarilor 

primari ai educației, respectiv a personalului unității de învățământ;    

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

prozelitism religios.  

 

2. Beneficiarul secundar al învățământului preuniversitar are următoarele obligații:  

a) asigură frecvența școlară a beneficiarului primar în învățământul obligatoriu până la finalizarea 

acestuia 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educației în 

unitatea de învățământ, în vederea practicării sportului de performanță și în vederea menținerii 

unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți 

beneficiari direcți din colectivitate/unitatea de învățământ;  

c) cel puțin o dată pe lună ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru 

învățământul preșcolar/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a 

cunoaște evoluția beneficiarului primar al educației;  

d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de beneficiarul 

primar al educației;  

e) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program 

sportiv integrat, Regulamentului de organizare și funcționare a Liceului cu Program Sportiv 

„Banatul” și Regulamentele specifice federațiilor sportive la care liceul este afiliat  

f) nu agresează fizic, psihic, verbal personalul unității de învățământ sau alți elevi. 

g) respectă normele și procedura de acces în unitatea de învățământ 

 

3. Beneficiarul direct are următoarele obligații: 

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși 

cunoștințele prevăzute de programele școlare;  

b) de a frecventa cursurile, și orele de antrenament și de a participa la toate competițiile sau 

activitățile extrașcolare la care este solicitat 

c) de a se prezenta la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de 

învățământ,  

d) de a avea un comportament civilizat și de a purta tricoul cu însemnele liceului la orele de curs 

și echipamentul specific la orele de antrenament și în competiții; 

 e) de a respecta Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program 

sportiv integrat, Regulamentului de organizare și funcționare a Liceului cu Program Sportiv 

„Banatul”, Statutul elevului,  Regulamentele specifice federațiilor sportive la care liceul este 

afiliat,  

regulile de circulație, normele de securitate și de sănătate în muncă, de prevenire și de stingere a 

incendiilor, normele de protecție a mediului; 

 f) de a nu distruge documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliul educațional etc.;  

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și 

mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, manuale, mobilier școlar, mobilier sanitar, 

spații de învățământ etc.); 
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h) de a preda la sfârșitul fiecărui an scolar manualele și echipamentul sportiv în stare bună. 

i) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează 

la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța; 

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

k) de a nu deține/consuma/comercializa, în perimetrul unității de învățământ, droguri, substanțe 

etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări;  

l) de a nu introduce și/sau face uz, în perimetrul unității de învățământ, de orice tipuri de arme sau 

alte produse pirotehnice, cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și spray-uri 

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică 

și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de învățământ;  

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

n) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față de 

colegi și față de personalul unității de învățământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a 

acestora; o) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violență în unitatea de învățământ și în 

proximitatea acesteia;  

p) de a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 

profesorului de serviciu sau al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul 

primar/ profesorului diriginte 

r) de a respecta normele și procedura de acces în unitatea de învățământ 

 

V. Durata contractului: prezentul contract, pe durata unui nivel de învățământ. (4 ani pentru 

învățămâtul liceal și gimnazial, 5 ani pentru învățământul primar/până la absolvirea ciclului în 

care beneficiarul direct este înscris/până la data transferului beneficiarului direct la o altă unitate 

de învățământ) 

VI. Alte clauze:  

Privind prelucrarea datelor personale ale elevilor 

SUNT DE ACORD CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL" , reprezentat de Prof. ROSENBLUM CĂLIN 

în calitate de director, vă aduce la cunoştinţă următoarele: 

1. Respectăm dispoziţiile legale privitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi punem în 

aplicare măsuri organizatorice de protejare a tuturor operaţiunilor privitoare în mod direct sau 

indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, 

precum şi pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale. 

2. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon şi adresa dumneavoastră de e-mail pentru 

comunicarea cu dumneavoastră. 

3. Prelucrăm numele şi prenumele, domiciliul şi codul numeric personal pentru actele de 

înmatriculare în unitatea şcolară, pentru realizarea activităţilor efectuate de noi în interesul 

elevului; publicarea numelui şi prenumelui acesteia pe site-ul instituţiei dacă este beneficiara 

unor premii 

4. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat. 

Prin prezenta declar că voi respecta regulamentul instituţiei de învăţământ şi 

 Sunt de acord 
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 Nu sunt de acord cu publicarea de imagini de la activităţile în care apare fiul/fiica 

mea 

  

 

 

Încheiat astăzi, ………………………, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 Liceul cu Program Sportiv Banatul,  

Director, 

Prof. Rosenblum Călin 

 

 

Beneficiar indirect), ........................... …………........................................................... 

 

 

Am luat la cunoștință.  

Beneficiar direct……………………………………………………………………… 

(elevul, (în vârstă de cel puțin 14 ani) 
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Declaraţie de consimţământ 

 

Subsemnatul,  ................................................................................................ , în calitate de 

părinte/tutore legal al elevului/elevei  ................................................................................................. , 

înscris în clasa ................................................................................................................................... , la 

Liceul cu Program Sportiv BANATUL în anul şcolar 2020-2021, declar că am citit Nota Date de 

informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale elevilor de către şcoală şi îmi exprim 

acordul/dezacordul privind folosirea acestora, astfel (bifaţi cu X căsuţa corespunzătoare opţiunii 

dumneavoastră): 

 

Semnătură 
 

 

Datele personale ale elevilor DA NU 

Numele şi prenumele   

Data şi locul naşterii   

CNP   

Şcoala absolvită şi media admitere   

Numele şi prenumele părinţilor   

Date de contact ale părinţilor/tutorilor legali (adresa de domiciliu şi de 

corespondenţă, telefon, e-mail) - pentru comunicarea şcoală-părinţi 

  

Religia şi etnia (în vederea exprimării opţiunii privind studiul disciplinei 

Religie) 

  

Starea financiară a părinţilor (în vederea solicitării burselor şcolare/ de 

merit/sociale şi/sau de premii) 

  

Rezultatele şcolare la final de an de studiu/ciclu de învăţământ, 

examene, concursuri 

  

Imaginea (în vederea promovării imaginii şcolii în spaţiul virtual, pliante, 

afişe etc) 

  

Imaginea (în vederea asigurării siguranţei elevilor şi personalului şcolii 

pe durata cursurilor) 

  

Starea de sănătate (pentru asigurarea condiţiilor adecvate sănătăţii 

elevilor, inclusiv pentru elevi cu c.e.s.) 

  


