
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 
Având în vedere prevederile Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului 
educației și cercetării nr.5447/2020, ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor 
elevului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Se încheie prezentul: 
 

Nr. ……………………………… din …………………………………. 

 

CONTRACT EDUCAȚIONAL NIVEL POSTLICEAL 

 

Specializarea: …………………………………………………………………………...........................................… 

CONDIȚII GENERALE 

I.PĂRȚILE SEMNATARE: 
1. Școala Postliceală Sanitară EduGraduate, cu sediul în loc. Oradea, str.Mhai Eminescu, nr.28,jd. 

Bihor, tel:0753168200, formă de invătămant preuniversitar, particular, în calitate de furnizor de 

educație, reprezentată de dna Olari Ingrid în calitate de Președinte al Asociației EduGraduate și 

2.Elevul(a)……………………………………………………………., de la specializarea……………………………………………… 
…………………………….,anul ………………………de studii,formă de învățământ …………...........................……., 
cu taxă, în calitate de beneficiar direct al educatiei,cu următoarele date de indentificare: Fiul/fiica 
lui………………………………………………….și al (a) lui……………………………………………………………..…………………..…, 
Născut(a) la data de:………………………, în localitatea……………..………………, Județul…………………..…….,  
țara…………………………….,Având CNP……………………………………………………………..……., cu domiciliul stabil în 
țara………………………………,Județul……………………,localitatea………………………………,str……………………………
…….……………….……, Nr……........…, bl. ……...…, sc.……...…., ap. …....….……, Cod poștal……………..………………, 
legitimate cu C.I. seria…………..........…, nr ..…….,eliberat de ………………………….,La data de ……............……,  
tel. ………………………………,e-mail ……………………………………………………., angajat la ……...........................…… 

 

II. SCOPUL CONTRACTULUI: 

Prezentul contract cuprinde perioada de școlarizare pe durata unui ciclu de învățământ și are drept 

obiectiv derularea activităților instructive-educative conform planului de învățământ pentru 

specalizarea: ………………………………………...……………., la curs de ZI, iar scopul contractului este asigurarea 

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

implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

În caz de forță majoră când Ministerul Educației și Cercetării suspendă cursurile la zi, acestea se 

organizează online conform precizării Ministerului Educației și Cercetării în acest sens. 

 

III.DURATA CONTRACTULUI: 

Contractul se încheie pe durata unui ciclu de învățământ, de 3 ani,începând cu anul școlar 2021-2022, 

între unitatatea de învățământ Școala Postliceală Sanitară EduGraduate și elev, urmând ca, la 

începutul fiecărui an școlar din ciclul de învățământ să se încheie o anexă la contractul educațional, 

corespunzătoare fiecărui an de studiu, cuprinzând condițiile speciale contractuale. 

ASOCIAȚIA EDUGRADUATE 

Str Nufarului, nr 77 

Bl.C73, ap.15 

Oradea, jud. Bihor 

410597 

Tel: 0753.168.200  

Email: secretariat@edugraduate.com 
 

about:blank


 

IV. DREPTURILE PĂRȚILOR: 

Drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul-cadru 

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

de organizare și funcționare a unității de învățământ al Scolii Postliceale Sanitare EduGraduate. 

 

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR: 

1. Unitatea de Învățământ, Școala Postliceală Sanitară EduGraduate se obligă: 

a)Să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ. 

b)Să asigure măsurile pentru organizarea activităţii in actualul context. 

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

muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;  

d)să se asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu strictețe prevederile legislației în 

vigoare. 

e)să se asigure că toți beneficiarii primari ai educației sunt corect și la timp informați cu prevederile 

legislației specifice în vigoare;  

f)Ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale 

pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil.  

g)Să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imaginea 

publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestora. 

h)Să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau 

fizic elevii. 

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

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

j)Să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în 

niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a elevilor, respectiv a personalului 

unității de învățământ.  

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

religios. 

l)Să asigure pregătirea profesională în concordanţă cu standardele de pregătire profesională ale 

calificării relevante, din curriculumului şcolar, pentru fiecare an şcolar din planul de învăţământ; 

m)Să asigure baza didactico-materială la nivelul cerinţelor de profesionalizare stabilite prin 

standardele de pregătire profesională. 

n)Să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar 

(ROFUIP).  

 

2. Elevul: 

Solicită pregătirea în calificarea profesională, SPECIALIZAREA.................................................., 

forma de învăţământ de ZI şi se obligă: 

a)Să frecventeze cursurile conform orarului aprobat al Școlii Postliceale Sanitare EduGraduate. 

b)Să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar şi 

Regulamentul de organizare si funcţionare al Școlii Postliceale Sanitare EduGraduate, normele de 

securitate şi de sănătate in muncă, normele de protecţie a mediului, cât şi cel al unităţilor de 

invătământ unde se desfașoară activitatea de pregătire teoretică şi practică.  

c)Să respecte măsurile de prevenire si combatare a imbolnăvirilor cu SARS COV2.   

d)Să nu deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii (materiale didactice, laptopuri, cărţi de la biblioteca 

școlii, mobilier școlar si sanitar, spaţii de invăţământ etc.)  și să nu distrugă documentele școlare. 

e)Să nu provoace, instige, participle la acte de violenţă in unitatea de invăţământ şi in proximitatea 

acesteia, să nu aducă jigniri şi sa nu manifeste agresivitate in limbaj şi in comportament faţă de colegi 

şi faţă de personalul şcolii sau să lezeze in orice mod imaginea publică a acestora.  

f)Să nu organizeze /participle la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 



g)Să nu deţină/consume/comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe 

etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;  

k)Să nu introducă şi/sau să facă uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau 

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

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

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

l)Să nu posede şi/sau difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m)Să nu părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 

profesorului de serviciu sau al indrumatorului de an.  

n)Să-și confecționeze și să poarte pe parcursul stagiului de pregătire practică ecusonul înscris cu 

însemnele Școlii Postliceale Sanitare EduGraduate Oradea și cu numele și prenumele său dacă este 

cazul. 

o)Să achite în contul deschis la Banca Transilvania Sucursala Oradea 

nr.RO03BTRLRONCRT0546859801, taxele de școlarizare cu respectarea termenelor de plată stabilite 

prin cele trei anexe la Contractul Educațional, încheiate pentru fiecare an în parte, la începutul anului 

școlar, pentru anul în curs de desfășurare. 

p)Să achite la termen  contravaloarea taxei reprezentând stagiul de pregătire practică perceput de 

agentul economic pentru fiecare an si să prezinte analizele medicale solicitate de agentul economic 

pentru fiecare an, în caz contrar neputând participa la efectuarea stagiului. 

q)Să achite taxa de înscriere in momentul inscrierii la Sediul Secretariatului EduGraduate sau pe 

platforma online a website-ului EduGraduate, așa cum este prevăzut în anexa nr.1 la contract. Ulterior, 

după achitarea fiecărei rate din contract, elevul este obligat să prezinte la secretariatul școlii dovada 

achitării prin prezentarea chitanței de depunere numerar la bancă sau transmiterea electronică a 

acesteia pe adresa de e-mail: secretariat@edugraduate.com 

r)Să participe la stagiile de instruire practică la agenții economici cu care unitatea de invăţămant 

EduGraduate a încheiat contracte de colaborare privind pregătirea practică, conform planului de 

învățământ,totodată elevul se obligă la plata taxei pentru instruirea practică, în contul școlii, deschis 

la Banca Transilvania Sucursala Oradea, nr. RO03BTRLRONCRT0546859801. La rândul său asociația 

EduGraduate va achita taxa agentului economic, în baza OMECTS 3539/2012. Taxa de instruire 

practică nu este inclusă în taxa de școlarizare, aceasta fiind aferentă serviciilor de instruire practică, 

furnizată de agenții economici cu care școala / asociaţia EduGraduate are contracte. Valoarea taxei de 

pregătire practică este stabilita de fiecare agent economic în parte și se comunică elevului de către 

serviciul secretariat al școlii. Elevul este obligat să achite la Banca Transilvania în contul școlii 

nr.RO03BTRLRONCRT0546859801, taxa de pregătire practică, alături de rata a doua până la dată de: 

21/12/2021.Dacă agentul economic își modifică taxa, elevul este obligat să o achite întocmai. În cazul 

unei stări de urgență instituite în țară, taxa de pregătire practică se achită integral 

 

NOTĂ : 

(1)În caz de întârziere privind plata la termen a ratelor prevăzute în contract, elevul suportă penalități 

de 1% pe zi calendaristică de întârziere, din valoarea sumei /ratei restante, calculate de la termenele 

stabilite în contract. 

(2)În cazul întârzierilor la plata la termen a ratelor, mai mari de 30 de zile de la termenele stabilite în 

contract, elevul este exmatriculat. 

(3)În situații deosebite, în mod justificat, elevul poate solicita prin cerere scrisă conducerii 

EduGraduate amânarea taxei de școlarizare sau scutirea penalităților. 

(4)Taxa de școlarizare se poate modifica printr-un act adițional la prezentul contract prin hotărârea 

Consiliului Director al Asociației / Decizia Consiliului de Administrație al unității de învățământ 

EduGraduate, în cazul apariției unor cheltuieli neprevăzute. 

(5)În cazul transferării în altă unitate de învățământ sau în cazul în care elevul nu urmează cursurile, 

se vor respectă reglementările legale. Elevul va achita taxa de transfer sau taxa de eliberare a situației 

școlare în urma întreruperii fregventarii cursurilor, convenite în anexa contractului educațional, după 

care se va aproba transferul / eliberarea situației școlare în urma întreruperii fregventării cursurilor 

conform legislației în vigoare.  



(6) În anul terminal elevul se obligă să achite taxa de absolvire în contul, deschis la Banca Transilvania 

Sucursala Oradea, nr. RO03BTRLRONCRT0546859801, taxa de absolvire convenită în anexa 

contractului, anexă ce se încheie la începutul ultimului an școlar din ciclul de învățământ. Aceasta 

cuprinde cheltuielile cu întocmirea dosarului de absolvire, eliberarea documentelor școlare în original 

ale absolventului, arhivarea și depozitarea documentelor cu regim special în arhiva școlii / asociației 

pe perioada de un an de zile de la absolvire. Este inclusă și taxa de examen prevăzută prin ordin al 

Ministrului Educației și Cercetării, cu cheltuielile aferente examenului de certificare. 

(7)Taxa de arhivare a actelor de studii, în cazul neridicării portofoliului de absolvire în termen de 1 (un) 

an de la data emiterii, este în cuantum de 100 de lei/an și se va achita de către elev/ absolvent în 

momentul ridicării actelor,pentru fiecare an de arhivare. 

(8)La solicitarea scrisă a elevului, se va emite de către unitatea de învățământ Edugraduate, contra 

cost, în suma de 150 lei pentru fiecare tip de adeverință: adeverința cu planul de învățământ în 

vederea autentificarii, adeverința cu foaia matricolă în vederea autentificarii, adeverința de pregătire 

practică și adeverința cu caracterizarea elevului. 

(9) În cazul în care pe perioada anului școlar, elevul părăsește teritoriul României indiferent de natura 

și scopul deplasării în străînătate, pe o perioada mai mare de 2 (două) zile lucrătoare, acesta este 

obligat să anunțe și să se clarifice situația școlară împreună cu conducerea unității de învățământ 

EduGraduate. În caz contrar suportă consecințele prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de 

specificul situației. 

(10)Consiliul Director al Asociației sau Consiliul de Administrație al unității de învățământ cu avizul 

Consiliului Director al Asociației EduGraduate, în mod justificat, își rezervă dreptul de a aduce 

modificări asupra clauzelor prezentului contract, urmând ca prezentul contract să se deruleze în 

continuare, ținând cont de modificările survenite. 

 

VI.REZILIEREA CONTRACTULUI: 

În cazul nerealizării contractului din culpa elevului, unitatea de învățământ EduGraduate nu este 

obligată la restituirea taxelor achitate. 

Litigiile ivite cu ocazia executării prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă sau in caz 

contrar de instanțele judecătorești competente. 

 

Declarația elevului: 

Subsemnatul  ............................................................................................,  

am luat la cunoștință și declar că sunt de acord cu toate prevederile contractului educațional. 

Contractul educațional care s-a încheiat  azi, __________________________,  este semnat în două 

exemplare din care, un examplar revine unității de învățământ EduGraduate și unul revine elevului. 

Elevul are obligația ca în termen de 15 zile de la începerea anului școlar să-și ridice personal un 

exemplar din contractul de școlarizare semnat de conducerea unității de învățământ, în caz contrar, 

pierde taxa de școlarizare și statutul de elev. 

Preșendinte Asociație: 
Olari Ingrid 
 
 

Elev: 

Semnătură: 
 
 
 

Semnătură: 

 


