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CONTRACT EDUCAȚIONAL CADRU 
 

I. Părțile semnatare: 
1. Liceul Waldorf cu grupe de grădiniță, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 8-12 
reprezentată prin director, dl. Titus Grigorovici; 
2. Beneficiarii indirecți,  

dna/dl. ____________________________________________________________părinți/reprezentanți legali ai  

copilului / elevului __________________________________________________, beneficiarul direct al educației,   

cu domiciliul în ____________________________________________________________________________, 

numere telefon _________________; _________________; e-mail: ____________________; __________________ . 

II. Scopul contractului: asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea și 
responsabilizarea părților implicate în educația copiilor/elevilor. 
 
III. Drepturile părților: drepturile și obligațiile părtilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în Regulamentul 
de organizare și funcționare a unităților de învatamânt preuniversitar, Regulamentul de organizare și funcționare a 
învățământului preuniversitar alternativ, Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar alternativ 
Waldorf, precum și în Regulamentul intern al instituției. Pe lângă aceste documente, informațiile practice și detaliile despre 
funcționarea instituției sunt prezentate în Broșura părinților. 
Toate aceste documente se pot obține de la secretariatul instituției, personal sau prin e-mail, sau pot fi descărcate de pe site-
ul instituției.  
 
IV. Obligațiile părților: 
1. Liceul Waldorf cu grupe de grădiniță își asumă  

- să asigure o educație de calitate, în conformitate cu curriculum-ul Waldorf aprobat de Ministerul educației și a ofertei 
educaționale a instituției;  
- să asigure copiilor/elevilor precum și personalului instituției condiții optime pentru procesul instructiv-educativ și de 
securite și sănătate;  
- să asigure comunicarea bună între instituție și familie și să implementeze o atmosferă pozitivă, de bună colaborare în 
cadrul insituției.  
 

2. Beneficiarii indirecți – părinții/reprezentanții legali ai elevului  
- confirmă că au înțeles informațiile din Broșura părinților și își înscriu copilul la această unitate în deplină cunoștință de 
cauză; 
- înțeleg importanța colaborării între părinți și instituție, și vor participa la formele de colaborare și comunicare organizate 
(serate cu părinții, serbări, etc.)  
- cunosc și acceptă reglementările interne ale instituției, inclusiv cele referitoare la perioada zilnică pentru care instituția 
este resposabilă pentru copii și la interdicția de a trimite copilul cu boli contagioase în colectivitate. 
 

3. Beneficiarul direct – copilul/elevul – își asumă să-și trăiască viața școlară / de grădiniță integral, participând la activitățile 
grupei/clasei/școlii și respectând obiceiurile, regulile și normele instituției. 
 
V. Durata contractului: pe toată durata școlarizării copilului/elevului la unitatea Liceul Waldorf cu grupe de grădiniță.  
 
VI. Alte clauze:  

1. Părintele va primi anual versiunea actualizată din Broșura părinților și va completa în fiecare an școlar Fișa anuală 
de infomații generale (anexă).  

2. După nevoi, se vor încheia acte adiționale la prezentul contract, semnate de părți.  
3. Cazurile de nerespectrare a prezentului contract se soluționează de către Consiliul de administrație.  

 
Încheiat azi, ______________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 
 
Unitatea școlară,     Beneficiarii indirecți, părinți/reprezentanți legali,   

 
Am luat la cunoștință, 
Beneficiar direct, elevul (în vârsta de cel puțin 14 ani) 



Anexă la Contractul educațional cadru 

 

FIȘA ANUALĂ DE INFORMAȚII GENERALE  
an școlar _______________ 

 
1. Pentru comunicarea între instituție și familie pentru acest an școlar se vor folosit următoarele date de contact: 

 
NUMELE COPILULUI/COPIILOR (GRUPA/CLASA): __________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
NUMELE PĂRINȚILOR: ________________________________________________________________  

TELEFOANE DE CONTACT: _______________________________________________________;  

E-MAIL UNIC PENTRU CORESPONDENȚĂ (vă rugăm verificați zilnic!): _________________________________  

DACĂ DORIȚI SĂ PRIMIȚI ÎN SCRIS (NU PRIN E-MAIL) INFORMAȚIILE DIN PARTEA INSTITUȚIEI, VĂ RUGĂM 

BIFAȚI AICI: _____. În acest caz informațiile vor ajunge la Dvs. prin intermediul copilului (cel mai mare, în cazul 

fraților). 
 

Notă: din acest an școlar, din partea instituției veți primi informații NUMAI de la următoarele adrese: 
office@waldorfcluj.ro sau liceulwaldorf.cluj@yahoo.com = informațiile din partea instituției; info@waldorfcluj.ro = 
invitații la evenimentele organizate de instituție; cantina@waldorfcluj.ro = informații din partea cantinei instituției. 
Adresele personale ale părinților nu vor fi făcute publice (se vor folosi anonim, în BCC). 
 
 
2. Plusvaloarea oferită de Liceul Waldorf la educația copiilor depinde de sprijinul financiar constant al părinților: 
  

Ne asumăm suma de  _____ RON lunar/familie, timp de 9 luni (septembrie-mai) contribuție la Fondul de sprijin 
instituție, în formă de donaţie sau sponsorizare prin Fundația „Educație pentru Libertate”;  

Optăm pentru: plată lunară trimestrială (sept., dec., mart.) semestrială (sept., ian.)  anuală (sept.)   
 
Ne asumăm un număr de ____ ore de muncă voluntară lunar / familie  în beneficiul instituției, timp de 9 luni 
(septembrie-mai; se pot realiza și în vacanțe, cumulat); 
 
Putem sprijini instituția și altfel, prin:  
__________________________________________________________________________________    
Notă: se poate acorda și sprijin cu un scop precis, menționat în contractul de sponsorizare/donație. 
 
Notă: plățile pentru Fondul de sprijin instituție, cantină, programul „Școala după școală” se fac în biroul casieriei, 
conform orarului afișat.  
 
 
3.Grupe de lucru ale părinților: 

Doresc să mă implic , în grupa de _____________________________________________ 
(grupele actuale sunt: organizare evenimente, PR-comunicare, zugrăvire-electrice, curățenie generală, consiliere-
social) 
În cazul în care vă implicați, vă rugăm să specificați numele dvs., telefonul și adresa de e-mail:  
______________________________________________________________________________________ 
 
 

care apare copilul/copii mei, realizate în cadrul instituției.  
 
5. Ne asumăm suma stabilită de colectivul părinţilor din grupă/clasă și gestionată de comitetul de părinți (Fondul 
grupei/clasei), prin care se contribuie la cheltuielile curente ale grupei/clasei şi la modernizarea-echiparea sălii; 
 
6. Îmi exprim acceptul pentru ieșirile din incinta instituției (excursii, tabere, vizite etc.) organizate de către 
educatoare/învățător/diriginte, anunțate părinților cu cel puțin o săptămână în prealabil. 
 
 
Data __________ Semnătura părintelui / reprezentantului legal ___________________________




