
 
 

Nr. ............... /...................................................      Se aprobă, 

               Director,  

Prof. Simion Constantin Adrian 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,  

- Ordinul nr. 5562 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor 

județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență   

- Ordinul Ministerul Educației și Cercetării nr. 5545/2020 pentru aprobarea Metodologiei-

cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, 

precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,  

- Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

Se încheie prezentul: 

ACORD 

I. Părţile semnatare  

1. Centrul Județean de Excelență Alba, cu sediul în Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen, nr. 

7, reprezentată legal prin domnul Simion Constantin Adrian, în calitate de director 

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ______________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

3. Beneficiarul direct al educaţiei _________________________________________ (elev). 

 

II. Scopul acordului  

Scopul acordului este asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de pregătire a 

elevilor din grupele din cadrul Centrului Județean de Excelență Alba. Procesul de pregătire se 

poate realiza fizic, online sau sub o altă formă în funcție de natura activității. 

 

III. Drepturile părţilor  



 
 

Drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în Regulamentul de 

ordine interioară al Centrului Județean de Excelență Alba 

 

IV. Obligațiile părților:  

1. Centrul Județean de Excelență Alba  se obligă:  

a) să asigure condiţii de derulare a procesului de pregătire pentru elevi;  

b) să se asigure că personalul său: 

b.1. desfășoară activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a elevilor, sau a altor persoane din cadrul 

unității;  

b.2. respectă prevederile legislației în vigoare și are o ţinută morală demnă, în concordanţă cu 

valorile educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil; 

b.3. nu agresează verbal sau fizic elevii. 

b.4. nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevilor, viaţa intimă, 

privată şi familială a acestora. 

c) să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice specifice în legătură cu aspecte care afectează 

demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului;  

d) să se asigure că în timpul activităților cu elevii nu se desfășoară activități de natură politică 

și prozelitism religios; 

e) să informeze elevii şi părinţii acestora asupra modalităţii de organizare a activităţii 

didactice și cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au;  

f) să se asigure că personalul didactic evaluează elevii corect și transparent și nu 

condiționează această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice de obţinerea oricărui tip de 

avantaje;  

g) să gestioneze baza materială proprie;  

g) să stabilească modalitățile şi resursele care se recomandă a fi utilizate în cadrul activităților 

cu elevii;  

h) să monitorizeze modul în care se desfăşoară activitățile cu elevii.  

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

a) sprijină frecvenţa elevului la activități; 

b) trimite copilul în la activități fizice numai dacă nu prezintă simptome specifice unei 

afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de 

respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc);  



 
 

c) menţine comunicarea cu profesorul responsabil de grupă pentru a cunoaşte evoluţia 

elevului, pentru a transmite informații importante despre elev ș.a.m.d.;  

d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul Centrului Județean de 

Excelență Alba, cauzate de elev;  

e) respectă prevederile Regulamentui de ordine interioară al Centrului Județean de Excelență 

Alba;  

f) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al Centrului Județean de 

Excelență Alba. 

3. Elevul are următoarele obligații:  

a) de a se pregăti în mod contant și de a performa cu scopul de a obține rezultate la diverse 

concursuri și olimpiade școlare ;  

b) de a frecventa orele de pregătire în cadrul Centrului Județean de Excelență Alba;  

c) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în cadrul activităților desfășurate în 

Centrul Județean de Excelență Alba;  

d) de a respecta Regulamentul de ordine interioară al Centrului Județean de Excelență Alba,  

regulile de circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere 

a incendiilor, normele de protecţie a mediului;  

e) de a nu distruge documentele şcolare, documente din portofoliul educațional etc.;  

f) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul Centrului Județean de Excelență Alba și/sau a 

altor parteneri (instituții / unități în care își desfășoară activitățile în cadrul grupelor de lucru 

ale Centrului Județean de Excelență Alba); 

g) de a nu aduce sau difuza în spațiile Centrului Județean de Excelență Alba și/sau ale 

partenerilor, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la moralitate, independenţa, 

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

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

elevului;  

i) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul Centrului Județean de Excelență Alba 

și/sau ale partenerilor droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;  

î) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul Centrului Județean de Excelență Alba și/sau 

ale partenerilor, de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, 

petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele 

asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor 

direcţi, a personalului ș.a.m.d.;  



 
 

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

k) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de 

colegi şi faţă de personalul Centrului Județean de Excelență Alba și/sau ale partenerilor, sau 

de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;  

l) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în cadrul Centrului Județean de 

Excelență Alba și/sau ale partenerilor și în proximitatea acestora;  

m) de a participa la activităţile stabilite de cadrele didactice şi de către conducerea Centrului 

Județean de Excelență Alba, conform programului comunicat, precum şi informaţiilor 

transmise de către profesori; 

n) de a rezolva şi transmite sarcinile de lucru în termenele şi condiţiile stabilite de către 

cadrele didactice;  

o) de a avea  o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente şi atitudini 

prin care să se asigure un climat propice mediului de învăţare;  

p) de a nu comunica altor persoane date de conectare la platforme destinate învăţământului și 

activităților online în cadrul Centrului Județean de Excelență Alba;  

q) de a nu înregistra activitatea desfăşurată în mediul online, în conformitate cu legislaţia 

privind protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 

2016/679, precum şi ale art. 4 alin. (4) din Metodologia-cadru privind desfășurarea 

activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal;  

r) de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului; în caz 

contrar, elevul este considerat absent, cu excepţia situaţiilor justificate;  

s) de a avea un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfăşurării 

orelor de curs. 

 

V. Durata acordului 

Prezentul contract se încheie de la momentul semnării sale și până la finalul anului școlar în 

curs.   

 

V. Prelucrarea datelor personale 

1. Scopul în care se face prelucrarea datelor personale este determinat de activitatea principală 

a Centrului Județean de Excelență Alba și anume activiatea de învățământ de performanță. În 

cadrul acestei activități putem menționa următoarele procese desfășurate: 



 
 

- procesul de înscriere elevi, 

- procesul de retragere, 

- procese operaționale și administrative, 

- diverse procese contabile și juridice. 

2. Activitățiile de mai sus se realizează pe toata perioada anilor de studii și presupun atât 

prelucrare fizică cât și electronică în programe dedicate cât și în baza de fișiere Word, Excel și 

Access. 

3. Prin semnarea prezentului act, părțile semnatare își exprimă în mod liber și neîngrădit 

consimțământul, pentru colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori 

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către Centrul Județean de 

Excelență Alba și/sau terți a numelui și prenumelui, codului numeric personal/echivalentul 

acestuia, domiciliului, seria C.I., nr. telefon. 

4. În legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și în baza condițiilor specificate în 

Legea nr. 677/2001 și în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), 

părțile semnatare își pot exercita oricare din următoarele drepturi: 

- Dreptul de acces la datele personale și de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când 

datele sunt inexacte sau incomplete; 

- Dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe; 

- Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe; 

- Dreptul de a depune o plângere la subscrisa și/sau la autoritatea competentă privind protecția 

datelor, în speță la Autoritatea Naționala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal 

(ANSPDCP); 

- Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor personale, la care s-a 

consimțit anterior; 

- Dreptul de acces la date și la rectificare; 

- Dreptul de a fi uitat/dreptul la ștergere, în sensul adresării unei solicitări către subscrisa 

pentru ștergerea evidențelor datelor personale; 

- Dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor personale către un alt operator 

de date personale desemnat; 

- Dreptul la opoziție și de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către 

operator. 



 
 

 

VII. Alte clauze  

1. Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Centrului 

Județean de Excelență Alba. 

2. Părţile semnatare înţeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări 

de atitudine ale celorlalte părţi. 

3. Nerespectarea, de către elev, a prevederilor prezentului acord atrage după sine punerea 

abaterilor săvârşite de acesta, în discuţia Consiliului de administrație al Centrului Județean de 

Excelență Alba urmată de aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute în Regulamentul de 

ordine interioară al Centrului Județean de Excelență Alba 

4. Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri: 

a) în cazul în care părintele semnatar / tutorele / susținătorul legal decade din drepturile sale, 

urmând a se încheia un nou contract cu celălalt părinte al elevului sau cu reprezentantul legal / 

tutore al acestuia; 

c) în situaţia încetării activităţii Centrului Județean de Excelență Alba; 

d) alte cazuri prevăzute de lege. 

5. Încheiat azi, ..............................................., în două exemplare, în original, pentru fiecare 

parte.  

 

Beneficiar indirect (părinte / tutore / reprezentant legal) 

Nume și prenume (cu majuscule ……………………………………………………………… 

Semnătura ………………………………………………….….................................................. 

 

Beneficiar direct, elevul, (în vârstă de cel puţin 14 ani)  

Nume și prenume (cu majuscule ……………………………………………………………… 

Semnătura ………………………………………………….….................................................. 

 


