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CONTRACT EDUCAŢIONAL CADRU 
 

I. Părţile semnatare: 
1. Şcoala Gimnazială Waldorf, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 8-12 
reprezentată prin director, d-na Mariana Grigorovici; 
2. Beneficiarii indirecţi,  

dna/dl. ____________________________________________________________părinţi/reprezentanţi legali ai  

copilului / elevului __________________________________________________, beneficiarul direct al educaţiei,   

cu domiciliul în ____________________________________________________________________________. 

 

II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi 
responsabilizarea părţilor implicate în educaţia copiilor/elevilor. 
 
III. Drepturile părţilor: drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
învăţământului preuniversitar alternativ, Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ 
Waldorf, precum şi în Regulamentul intern al instituţiei. Pe lângă aceste documente, informaţiile practice şi detaliile despre 
funcţionarea instituţiei sunt prezentate în Broşura părinţilor. 
Toate aceste documente se pot obţine de la secretariatul instituţiei, personal sau prin e-mail sau pot fi descărcate de pe site-ul 
instituţiei.  
 
IV. Obligaţiile părţilor: 
1. Şcoala Gimnazială Waldorf cu grupe de grădiniţă îşi asumă:  

- să asigure o educaţie de calitate, în conformitate cu curriculum-ul Waldorf aprobat de Ministerul educaţiei şi a ofertei 
educaţionale a instituţiei;  
- să asigure copiilor/elevilor precum şi personalului instituţiei condiţii optime pentru procesul instructiv-educativ şi de 
securitate şi sănătate;  
- să asigure comunicarea bună între instituţie şi familie şi să implementeze o atmosferă pozitivă, de bună colaborare în 
cadrul instituţiei.  
 

2. Beneficiarii indirecţi – părinţii/reprezentanţii legali ai elevului:  
- confirmă că au înţeles informaţiile din Broşura părinţilor şi îşi înscriu copilul la această unitate în deplină cunoştinţă de 
cauză; 
- înţeleg importanţa colaborării între părinţi şi instituţie şi vor participa la formele de colaborare şi comunicare organizate 
(serate cu părinţii, serbări, etc.)  
- cunosc şi acceptă reglementările interne ale instituţiei, inclusiv cele referitoare la perioada zilnică pentru care instituţia 
este responsabilă pentru copii şi la interdicţia de a trimite copilul cu boli contagioase în colectivitate. 
 

3. Beneficiarul direct – copilul/elevul – îşi asumă să-şi trăiască viaţa şcolară / de grădiniţă integral, participând la activităţile 
grupei/clasei/şcolii şi respectând obiceiurile, regulile şi normele instituţiei. 
 
V. Durata contractului: pe toată durata şcolarizării copilului/elevului la unitatea şcoala Gimnazială Waldorf.  
 
VI. Alte clauze:  

1. Părintele va primi anual versiunea actualizată din Broşura părinţilor şi va completa în fiecare an şcolar Fişa anuală 
de informaţii generale (anexă).  

2. După nevoi, se vor încheia acte adiţionale la prezentul contract, semnate de părţi.  
3. Cazurile de nerespectare a prezentului contract se soluţionează de către Consiliul de administraţie.  

 
Încheiat azi, ______________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 
 
Director,     Beneficiarii indirecţi, părinţi/reprezentanţi legali,   

 
Am luat la cunoştinţă, 
Beneficiar direct, elevul (în vârsta de cel puţin 14 ani) 
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FIŞA ANUALĂ DE INFORMAŢII GENERALE  
an şcolar _______________ 

1. Pentru comunicarea între instituţie şi familie pentru acest an şcolar se vor folosit următoarele date de contact: 

 

NUMELE COPILULUI (GRUPA/CLASA): ________________________________________________ 

DATA NAŞTERII:  __________________________________ 

NUMELE PĂRINŢILOR: tata______________________________mama:___________________________ 

ADRESA    _________________________________________________________________________ 

OCUPAŢIA ŞI LOCUL DE MUNCĂ AL PĂRINŢILOR 

 Tata _____________________________________________________________________ 

 Mama ___________________________________________________________________ 

TELEFOANE DE CONTACT: tata______________________________mama:_________________________ 

 Copilul  ___________________________________________________________________________ 

E-MAIL PENTRU CORESPONDENŢĂ (vă rugăm să verificaţi zilnic): _________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

DACĂ DORIŢI SĂ PRIMIŢI ÎN SCRIS (ŞI NU PRIN E-MAIL) INFORMAŢIILE DIN PARTEA INSTITUŢIEI, VĂ 

RUGĂM BIFAŢI AICI: _____. În acest caz informaţiile vor ajunge la Dvs. prin intermediul copilului (cel mai mare, 

în cazul fraţilor). 
 

Din partea instituţiei veţi primi informaţii de la următoarele adrese: office@waldorfcluj.ro sau 
liceulwaldorf.cluj@yahoo.com = informaţiile din partea instituţiei; info@waldorfcluj.ro = invitaţii la evenimentele 
organizate de instituţie; cantina@waldorfcluj.ro = informaţii din partea cantinei instituţiei. Adresele personale ale 
părinţilor nu vor fi făcute publice (se vor folosi anonim, în BCC). 
 
NUMERELE LINIILOR DE TRANSPORT ÎN COMUN ALE C.T.P. PE CARE SOLICITAŢI ABONAMENT 
GRATUIT  PENTRU COPILUL DVS. DIN PARTEA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA _____/_____ 
(pentru deplasarea la şcoală sau la alte activităţi organizate de cluburi, Palatul copiilor etc. justificate cu 
adeverinţă de participare). 
2. Grupe de lucru ale părinţilor: 

Doresc să mă implic  în grupa de _____________________________________________ 
(grupele actuale sunt: Organizare evenimente, PR-comunicare, Financiar–atragere fonduri,  
Zugrăvire–electrice–lucrări interioare, Curăţenie generală) 
În cazul în care vă implicaţi, vă rugăm să specificaţi numele dvs., telefonul şi adresa de e-mail:  
______________________________________________________________________________________ 
3. 
video în care apare copilul/copiii mei, realizate în cadrul instituţiei.  
4. Ne asumăm suma stabilită de colectivul părinţilor din grupă/clasă şi gestionată de comitetul de părinţi (Fondul 
grupei/clasei), prin care se contribuie la cheltuielile curente ale grupei/clasei şi la modernizarea-echiparea sălii; 
5. Îmi exprim acceptul pentru ieşirile din incinta instituţiei (excursii, tabere, vizite etc.) organizate de către 
educatoare/învăţător/diriginte, anunţate părinţilor cu cel puţin o săptămână în prealabil. 
 

 

Data __________  Semnătura părintelui / reprezentantului legal __________________________ 


