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CONTRACT DE ŞCOLARIZARE 

pentru invǎtǎmant frecventǎ redusǎ 
  

Nr. ……… din data de ……………………  

 

 

I.Părţile    semnatare 

1.Asociaţia Cultural Educaţională Socrates „ACES” - Liceul Teoretic SOCRATES, cu sediul în 

Timişoara, calea Bogdăneştilor nr. 32B, judeţul Timiş, tel. 0356/31.22.32, având RO58 BTRL 0360 

1205 H199 05XX LA Banca Transilvania, reprezentată prin d-na profesor Copaci Oltea Angela – în 

calitate de director, 

2.Beneficiarul direct, doamna/domnul ...............................………………………………….., cu 

domiciliul în ........................................................................................................................................... 

telefon ................................................ elev al Liceului Teoretic SOCRATES. 

II. Obiectul acordului: şcolarizarea elevului potrivit curriculei şcolare naţionale şi asigurarea 

condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea si responsabilizarea 

partilor în educatia elevilor. 

III. Drepturile partilor: drepturile partilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevazute în 

Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat aprobat 

prin Ordinul nr. 4925/2005 al ministrului educatiei si cercetarii si în Regulamentul intern al scolii 

aprobat de către consiliul de administraţie al Liceului Teoretic SOCRATES 

IV. Obligatiile partilor :  

1. ACES prin Liceul Teoretic SOCRATES se obligă:  

a) sa asigure cadrul adecvat derulării procesului instructiv – educativ în acord cu standardele 

educaţionale naţionale; 

b) să realizeze transmiterea cunostintelor stiintifice, a valorilor culturii nationale şi universale 

prevazute în curriculumul şcolar naţional stabilit pentru fiecare an şcolar din planul de învăţământ; 

c) să asigurebaza materială didactică la nivelul standardelor naţionale; 

2. Beneficiarul direct - elevul se obligă: 

a) să respecte prevederile înscrise în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţii Şcolare; 

b) să frecventeze în mod activ cursurile, potrivit programului stabilit; 

c) să achite taxa anuala de şcolarizare in valoare de 1600 lei, în trei rate după cum urmează: între 1-

5 septembrie; 1-5 decembrie şi 1-5 martie; achitarea taxei de şcolarizare cu întârziere atrage 

penalizări de 0,5% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere!  

Notă: 1. Valuarea taxei anuale de scolarizare poate fi modificata in functie de evolutia cursului de 

schimb leu-euro, in plus sau in minus cu maxim 25% din valoarea taxei de scolarizare a anului 

precedent, printr-o anexa la contract. 

           2. Pentru motive obiective elevul poate solicita în scris Consiliului de Administraţie al 

Liceului Teoretic SOCRATES o altă eşalonare a plăţilor  taxelor şcolare. 

V. Durata acordului : prezentul acord se încheie pe durata anilor scolari ...................................... ,  

......................................................................................începând cu data de ........................................ 
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VI. Alte clauze : 

1) Nerespectarea de către elev a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrag atenţionarea şi 

aplicarea sancţiunilor prevăzute în Regulamentul şcolii, la propunerea profesorului diriginte şi cu 

aprobarea directorului liceului, inclusiv exmatricularea.  

Exmatricularea devine efectivă de la data menţionată în decizia directorului; până la acea dată, 

părţile contractului sunt obligate să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, inclusiv cea 

de a plăti taxele.  

2)Pentru recuperarea prejudiciilor cauzate, inclusiv prin neplata taxelor, ACES – Liceul Teoretic 

SOCRATES îşi rezervă dreptul de a reţine actele de studii ale elevului precum şi dreptul de a-l 

acţiona în justiţie, caz în care elevul va suporta şi cuantumul  penalităţilor şi al cheltuielilor de 

judecată. 

3) În situaţii litigioase, conflicte interpersonale, comportament indecent privind relaţiile dintre elev 

şi cadre didactice, atât elevul cât şi cadrul didactic se pot adresa Consiliului Director ACES şi apoi 

Adunării Generale a Asociaţilor. 

4) Pentru apărarea drepturilor sale din prezentul contract, elevul se poate adresa prin petiţie, 

organelor de conducere ale liceului. 

 

  

 

Încheiat azi ................................................. în doua exemplare, în original, unul pentru unitatea 

şcolară şi unul pentru elev. 

 

 

Unitate scolara,   

Liceul Teoretic SOCRATES                                          

Director  

prof. Copaci Oltea       Beneficiar direct, 

 

 

 

 

 

 

 

 


