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MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

ŞCOALA POSTLICEALĂ DE STUDII SANITARE ”QUEEN ELIZABETH’’ CRAIOVA  

 
Craiova, Str. Vasile Alecsandri nr. 113, Cod poştal 200463, Judeţ Dolj, Romania 

 Tel. 0351.805.782,  0762.641.123 
E-mail: school_queen_elizabeth@yahoo.com  Web: www.postlicealasanitara.com                                                                                                                                           

                                                                                  

 
CONTRACT EDUCAŢIONAL 

Nr............./..................... 2020 
   

I. DISPOZIŢII GENERALE 
Având în vedere prevederile Constituţiei României, Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, 
aprobat prin Ordinul nr. 5079/2016 al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, modificat şi completat 
prin O.M.E.N. nr. 3027/2018, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 
Legii nr. 87/2006 de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei, Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, ordinelor, 
notificărilor şi altor acte normative ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi ale altor ministere ale căror prevederi sunt 
aplicabile în sistemul educaţional, precum şi prevederile Regulamentului Intern al Şcolii Postliceale de Studii 
Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova, se încheie prezentul CONTRACT EDUCAŢIONAL.  
II. PĂRŢILE SEMNATARE 

1. Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova,  cu sediul în  Municipiul Craiova, 
Str. Vasile Alecsandri,  nr.113, Cod poştal 200463, Judeţul Dolj, Romania, reprezentată legal prin doamna  
Prof. Maricica Giubelan-Fotescu, în calitate de Preşedinte Consiliul de Administraţie şi Manager 

şi  
2. Elev / a................................................................................................................, având domiciliul stabil în  

localitatea....…..................., str................…............…............................., nr...., bl...., sc....., ap...., judeţul................, 
posesor/ă C.I seria……nr. ……………..…, eliberată de………………………, la data de.................................., având  
CNP….........................................................., telefon …..…......……......, (persoană contact,......................................., 
telefon.......................),e-mail…...…...................., în calitate de Beneficiar direct al educaţiei. 

Pentru desfăşurarea la standarde de calitate a procesului instructiv-educativ, părţile se angajează, prin voinţă 
proprie, după cum urmează:  
III.   OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1. Prezentul contract are ca obiect şcolarizarea elevului pentru învăţământ preuniversitar particular,  
nivelul de învăţământ “ 5 postliceal ”, domeniul ”sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională 
”asistent medical generalist” şi asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin 
implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia elevilor, reglementând raporturile dintre unitatea de învăţământ 
furnizoare de educaţie şi elev. 
IV.   DURATA CONTRACTULUI 
        Art.2. Contractul se încheie pe toată durata şcolarizării elevului în Şcoala Postliceală de Studii Sanitare 
 “Queen Elizabeth” Craiova, începând cu anul şcolar 2020–2021. 
V. DREPTURILE ŞI  OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art.3. Drepturile părţilor semnatare sunt conforme prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011, 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 
Ordinul nr. 5079/2016 al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, modificat şi completat prin O.M.E.N. 
nr. 3027/2018, cu modificările şi completările ulterioare, legislaţiei în vigoare aplicabilă sistemului educaţional şi cele 
ale Regulamentului intern al Şcolii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth” Craiova.  

DREPTURILE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
Art.4. Şcoala Postliceală de Studii Sanitare “Queen Elizabeth” Craiova are toate drepturile conferite de 

legislaţia în vigoare aplicabilă în sistemul educaţional, precum şi cele conferite entităţilor de drept privat fără scop 
patrimonial şi de interes public de către statul român şi acordurilor internaţionale la care România este parte. 

OBLIGAŢIILE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 
Art.5. Şcoala Postliceală de Studii Sanitare “Queen Elizabeth” Craiova se obligă să asigure elevului, în timpul  

fiecărui an şcolar de studii: 
1. O bună  pregătire  profesională. 
2. Cadre  didactice  de  înaltă  competenţă  profesională  şi  ţinută  morală. 
3. Săli  de  curs, cabinete,  laboratoare,  săli  de  demonstraţie, bibliotecă, dotate  potrivit  unui  proces de 

învăţământ  de  calitate. 
4. Desfăşurarea activităţii de învăţământ clinic în unităţi sanitare de specialitate, din ţară şi 
   străinatate, în Marea Britanie, Norvegia, Spania, Portugalia şi Italia, conform Contractelor încheiate 
   sau a Proiectelor Europene Erasmus+, aprobate. 

http://lege5.ro/Gratuit/g42denbv/ordonanta-de-urgenta-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-educatiei?pid=&d=2005-07-20&redirectReason=
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5. Organizarea  şi  desfăşurarea  în  bune  condiţii  a  evaluării  cunoştinţelor ( examene pentru  finalizare 
   modulelor de studiu, probe  de  verificare, colocvii, simulări ale examenelor de absolvire, etc.) prin 
   luarea  în  considerare a  activităţii  elevului   pe  parcursul  anului  şcolar, pe  baza  celor trei   criterii:  
   al  frecvenţei, al  performanţei şi al disciplinei. 

6. Sprijin  în  pregătirea  pentru  finalizarea   studiilor (îndrumarea pentru elaborarea proiectului de 
   absolvire şi susţinerea examenului de absolvire). 

 DREPTURILE ELEVULUI 
 Art.6. Elevii Şcolii Postliceale de Studii Sanitare “Queen Elizabeth” Craiova au, în principal, următoarele 
drepturi: 

1. Dreptul la învăţământ de calitate; 
2. Dreptul la egalitate de şanse şi de tratament, conform legii; 
3. Dreptul la securitate şi sănătate în timpul desfăşurării activităţilor instructiv-educative;  
4. Dreptul la demnitate pe timpul desfăşurării activităţile şcolare şi extraşcolare;  
5. Dreptul la protecţia tuturor datelor personale, conform legii; 
6. Dreptul la liberă exprimare, conform Constituţiei României; 
7. Dreptul de a utiliza baza materială pe care o deţine unitatea de învăţământ;  
8. Dreptul de acces la programe de mobilitate internă şi externă, conform legii, cu recunoaşterea 

studiilor, competenţelor şi notelor obţinute în acest fel; 
9. Dreptul de a alege şi a fi ales în cadrul oricărei structuri reprezentative în mod democratic: consilii, 

comisii, indiferent de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţa politică sau religioasă, fără 
restricţii care ar putea constitui o discriminare sau segregare; 

10. Dreptul de a participa la activităţile extraşcolare organizate de şcoală; 
11. Dreptul de a decide liber asupra apartenenţei sale politice şi religioase, conform legii; 
12. Dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de studiu şi a mediului de studiu; 
13. Dreptul de a i se elibera actele de studii şi a celor care atestă statutul de elev; 
14. Drepturile elevilor prevăzute în Regulamentul intern al unităţii de învăţământ; 
15. Orice alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare aplicabilă în sistemul educaţional. 

 
OBLIGAŢIILE ELEVULUI 
Art.7. “Subsemnatul / Subsemnata ______________________________________________ elev/ă  al/a  

Şcolii Postliceale de Studii Sanitare “Queen Elizabeth” Craiova,   parte   a  prezentului  contract, în  calitate  de  
beneficiar direct, mă oblig ca, prin actele şi faptele mele, să respect : Constituţia României, Legile statului român, 
Normele metodologice privind securitatea şi sănătatea în muncă, Normele privind apărarea împotriva incendiilor, 
Normele privind situaţiile de urgenţă, Normele privind protecţia civilă, Normele privind protecţia mediului, 
Regulamentul intern al Şcolii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth" Craiova, precum şi hotărârile, 
deciziile şi măsurile dispuse de către conducerea unităţii de învăţământ, în condiţiile legii. 

Art.8. În termenii şi înţelesul prezentului contract, în calitatea mea de elev/ă al/a Şcolii Postliceale de Studii 
Sanitare ”Queen  Elizabeth" Craiova am următoarele obligaţii: 

1. Să frecventez cu regularitate cursurile şi celelalte activităţi didactice stabilite prin orarul anului de   
studiu; 

2. Să mă pregătesc temeinic şi să susţin la timp examenele, probele de verificare şi alte forme  de  
evaluare  a  cunoştintelor  programate  pentru toate  disciplinele   prevăzute  în    planul  de  
învăţământ;  

3. Să respect standardele de calitate impuse de către Şcoala Postliceală de Studii Sanitare „Queen  
Elizabeth" Craiova; 

4. Să respect cu stricteţe ordinea şi disciplina şcolară; 
5. Să port o ţinută decentă, iar  pe perioada desfăşurării activităţilor de învăţământ clinic şi de laborator 

tehnologic, să port echipamentul personalizat (halat, pantaloni), model aprobat de Şcoala Postliceală 
de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth" Craiova; 

6. Să păstrez integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale, aflată în proprietatea sau administrarea 
Şcolii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen  Elizabeth” Craiova; 

7. Să suport eventualele prejudicii aduse de mine bazei materiale puse la dispoziţie de către Şcoala 
Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth" Craiova; 

8. Să nu deranjez orele de curs; 
9. Să păstrez curăţenia în toate spaţiile şcolare, precum şi în orice spaţiiu sau cale de acces din 

perimetrul şcolii;  
10. Să nu posed, să nu consum sau să nu distribui în incinta şcolii materiale cu caracter de propagandă 

politică şi prozelitism religios, materiale cu caracter obscen, droguri, băuturi alcoolice, arme sau 
substanţe periculoase, materii explozive (muniţie, petarde, pocnitori, etc.), care prin acţiunea lor pot 
afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului Şcolii Postliceale de Studii 
Sanitare ”Queen Elizabeth" Craiova; 

11. Să am un comportament civilizat şi să nu aduc jigniri sau să manifest agresivitate în limbaj şi 
agresivitate fizică faţă de colegi sau personalul de conducere, didactic, didactic auxiliar, nedidactic al 
Şcolii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth" Craiova; 

12. Să nu înlesneasc intrarea în spaţiile şcolare a unor persoane străine fără acordul conducerii şcolii; 
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13. Să achit la termenele stabilite taxele de şcolarizare asumate prin Contractul educaţional şi 
taxele pentru susţinerea examenelor (Examen de corigenţă, Examen de încheiere a situaţiei 
şcolare, Examen de diferenţe sau Examen de absolvire, după caz); 

14. Să nu solicit transferul într-o altă unitate de de învăţământ similară pe parcursul anului de învăţământ 
sau să nu mă retrag decât pe motiv medical sau schimbare de domiciliu în altă localitate, în caz 
contrar mă oblig să achit taxa de şcolarizare pentru întreg anul şcolar respectiv, indiferent de 
data la care solicit transferul sau retragerea din unitatea de învăţământ. 

15. Să nu comit acte sau fapte care încalcă normele generale de moralitate şi/sau care pun în pericol 
sănătatea fizică sau psihică a a elevilor, precum şi a personalului de conducere, îndrumare, control, 
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al Şcolii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen  Elizabeth" 
Craiova; 

16. Să nu comit acte ori fapte care pot prejudicia imaginea sau interesele legale ale Şcolii 
Postliceale de Studii Sanitare ”Queen  Elizabeth” Craiova ”. 
 

VI. TAXE, TERMENE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 
Art. 9.  

  9.1.Taxa de înscriere ( taxa unică) este de 100 lei şi se achită odată cu depunerea cererii de înscriere  
       9.2.Taxa de şcolarizare este în cuantum de 2.800 lei / an şcolar şi nu va fi modificată pe toată durata 

şcolarizării elevului. Școala își rezervă dreptul de a efectua modificarea taxei școlare doar în situația modificării 
art. 63, lit. f )  din Legea educației naționale, nr. 1/2011. 

  9.3.Taxa de operare şi eliberare acte de studii este de 100 (una sută) lei, se achită după susţinerea 
examenului de absolvire, odată cu depunere cererii de eliberare acte de studii.   

Art. 10. Elevul se obligă să achite taxa de şcolarizare integral sau în 4 (patru) rate, astfel: 
10.1.     Integral, înainte de începerea anului şcolar sau cel mai târziu în prima zi a acestuia, caz în care 

    beneficiază de o reducere de 5 % a taxei de şcolarizare, sau  
10.2.     În 4 rate, după cum urmează: 

 rata 1, în sumă de 1.000 lei, se plăteşte până în prima zi a anului şcolar, odată cu 
depunerea cererii de înscriere; 

 rata  2,  în sumă de 600 lei, se plăteşte până la data de 30 noiembrie a anului şcolar; 
 rata  3,  în sumă de 600 lei, se plăteşte până la data de 28 februarie a anului şcolar; 
 rata  4,  în sumă de 600 lei, se plăteşte până la data de 30 aprilie a anului şcolar. 

Art. 11.  
        11.1. Depăşirea termenelor de plată atrage după sine aplicarea de penalităţi de 0,2% pe fiecare zi de 

întârziere pentru plăţile neefectuate la timp, calculate asupra sumelor restante începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadenţă până la data stingerii sumei datorate inclusiv.  

        11.2. În cazul neachitării a două rate consecutive, Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen  
Elizabeth" Craiova este în drept de a exmatricula elevul care nu s-a conformat obligaţiei de plată a ratelor 
scadente. 

Art. 12. În cazul nerealizării contractului din culpa elevului, unitatea de învăţământ nu este obligată la 
restituirea taxelor achitate până la data rezilierii contractului. 

Art.  13.  Plata taxelor se face în numerar la casieria şcolii. 
  

VII. ALTE CLAUZE  
Art. 14. Elevii care au asupra lor obiecte de valoare, telefoane, sume de bani, îşi asumă responsabilitatea 

supravegherii acestora. Şcoala Postliceală de Studii Sanitare „Queen  Elizabeth" Craiova nu răspunde şi nu 
recuperează bunurile menţionate care au dispărut sau au fost deteriorate din cauza neglijenţei posesorilor. 

Art. 15. Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth" Craiova le oferă elevilor cu rezultatele 
deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, care au o atitudine civică exemplară şi cunosc limba engleză, 
posibilitatea de a efectua învăţământul clinic (stagii de practică) în Marea Britanie, Norvegia, Spania, Portugalia 
şi Italia. 

Art. 16. Absolvenţii, care au o atitudine civică exemplară în decursul celor 3 ani de studii şi cunosc limba 
engleză sau limba norvegiană, au posibilitatea angajării cu contract de muncă, în domeniul profilurilor de 
pregătire, pe piaţa muncii din Marea Britanie şi/sau Norvegia.  

Angajarea în străinătate se va efectua având la bază Scrisoarea de recomandare emisă de unitatea de 
învăţământ, în temeiul Contractelor de parteneriat pe care Şcoala Postliceală de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth" 
Craiova le are cu Work Experience Ltd, U.K. şi Focus Care AS, Norvegia. 

 
VIII.  RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

 
Art. 17. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentului contract 

atrage răspunderea părţii în culpă, fiind supusă sancţiunilor prevăzute în Regulamentul Intern al Şcolii Postliceale 
de Studii Sanitare ”Queen Elizabeth" Craiova şi reglementărilor prevăzute de Codul Civil. 
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IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 Art. 18. (1) Prezentului contract încetează în următoarele situaţii: 

a) la absolvirea studiilor; 
b) în cazul exmatriculării elevului; 
c) la cererea scrisă a elevului, cu respectarea prevederilor Art. 8, pct. 14, caz în care acesta se 
    consideră transferat sau retras, după caz;   
d) când una din părţi nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate în prezentul contract,  la 

         Art. 5 şi Art.9, în cazul unităţii de învăţământ şi la Art.7, Art.8 şi Art.10, în cazul elevului; 
 e) în alte situaţii prevăzute de lege. 
           (2) Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat 

încetarea contractului. 

         Art. 19. În situaţia exmatriculării elevului, fapt ce face imposibilă executarea în continuare a contractului, 

acesta este reziliat de plin drept, unitatea de învăţământ fiind exonerată de orice obligaţie care îi revine în baza 

prezentului contract. 

 Art. 20. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 

contractante, iar taxele şi ratele achitate până la data retragerii sau exmatriculării nu se restituie.  

 
X. LITIGII 

  Art. 21. (1) Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. 
                      (2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor, izvorate din încheierea, 
modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti 
competente. 

XI. FORŢA MAJORĂ 
Art. 22  Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în 

mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum 
este definită de lege. 

 
XII . DISPOZIŢII FINALE 
       Art. 23. Modificarea sau completarea prezentului Contract educaţional poate fi făcută prin acordul părţilor, prin 
act adiţional la contract.   
       Art. 24. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a 
dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a 
renunţat la acest drept al său. 

Art. 25. Prezentul contract se completează, pe toată durata şcolarizării elevului, cu dispoziţiile ce decurg din 
modificările legislaţiei şi prevederile Regulamentul Intern al Şcolii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen  Elizabeth" 
Craiova.  

Art. 26. Reglementările ulterioare, efectuate în condiţiile legii, vor fi considerate parte integrantă a 
prezentului contract. 

Art. 27. În caz de retragere a elevului, taxele şi ratele achitate nu se restituie, indiferent de data retragerii. 
Art. 28. Odată cu semnarea prezentului contract, elevul (a) declară că ia act de conţinutul acestuia,  

precum şi de prevederile Regulamentului Intern al Şcolii Postliceale de Studii Sanitare ”Queen  Elizabeth" 
Craiova şi se obligă să respecte întocmai prevederile acestora.  
       Art. 29. Totodată, elevul declară că a luat la cunoştinţă şi este de acord cu prelucrarea datelor cu 
caracter personal, conform Regulamentului UE 2016-679 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din data de 27.04.2016. 
       Art. 30. Contractul educaţional intră în vigoare de la data semnării de către părţi şi se semnează odată cu 
depunerea cererii de înscriere. 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi.....................2020, în 2 (două) exemplare originale, fiecare având 
aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte.        

                         
 

ŞCOALA POSTLICEALĂ DE STUDII SANITARE                          BENEFICIAR DIRECT 
     “QUEEN ELIZABETH” CRAIOVA 

 
                                                  MANAGER,                                                                 ELEV ( A ), 
 
                                 Prof. Maricica Giubelan-Fotescu                             .................................................................... 
 
 
L.S.                                                                


