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CONTRACT DE COLARIZAREȘCOALA  POSTLICEALĂ “COMAN”                                                                        ELEV

Încheiat  astăzi……./……/…………  pentru  stabilirea  condi iilor  i  angajamentelor  pe  carețiilor și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care
trebuie să le respecte păr ile contractantețiilor și angajamentelor pe care  :

I. PĂR ILE CONTRACTANTEȚI                                                                        DOMICILIUL     :  

        Între Fundatia ''Coman Marin''( coala  Postliceală ,,ComanȘcoala  Postliceală ,,Coman ”), forma de învă ământ ,,ZIțiilor și angajamentelor pe care ”,  cu
sediul în str. Domnească nr. 231, reprezentată prin COMAN CLAUDIU - VALENTIN, manager al
colii  i  elevul…………………….........................…………………………………   și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care din  anul  de

studiu  …….,  specializarea  …....................…………………..  cu  domiciliul  în
……………….str………………….................  nr……..  bl…….  ap…….  nr.
telefon………………….. se încheie prezentul contract de colarizare. și angajamentelor pe care
          Obiectul prezentului contract îl constituie stabilirea obliga iilor păr ilor, pe durata colarizăriițiilor și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care
1 an, anul colar …......................, anul ....... de studiu.și angajamentelor pe care

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art.1. Conducerea scolii se obligă la următoarele:
a) să pună la dispozi ia elevului spa ii de învă ământ corespunzătoare: săli de clasă, laboratoare,țiilor și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care

cabinete;
b) să încadreze la obiectele de studiu profesori cu înaltă pregătire pedagogică i profesională, cuși angajamentelor pe care

experien ă la catedră;țiilor și angajamentelor pe care
c) să respecte cu desăvâr ire regulamentul de organizare i func ionare a unită ilor de învă ământși angajamentelor pe care și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care

preuniversitar din 05.01.2005;
d) să respecte prevederile Legii învă ământului nr. 1/05.01.2011;țiilor și angajamentelor pe care
e) structura anului colar, notarea elevilor i calculul mediilor sunt identice cu învă ământul de stat,și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care

forma « zi »
Art. 2. Elevul solicită pregătirea în specializarea………………….................................. i  se obligăși angajamentelor pe care
să respecte cu stricte e următoarele prevederi:țiilor și angajamentelor pe care
a) Să  frecventeze  cursurile,  să  se  pregătească  la  fiecare  disciplină  de  studiu,  să- i  însu eascăși angajamentelor pe care și angajamentelor pe care

cuno tin ele prevăzute de programa colară;și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care
b) Să aibă o comportare civilizată i o inută decentă, atât în unitatea de învă ământ cât i în afara ei;și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care
c) Să cunoască i să respecte legile statului i regulamentul de ordine interioară ale scolii;și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care
d) Să nu solicite transfer la alte unită i colare pe toată perioada de colarizare, fără o justificarețiilor și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care

legată de schimbarea domiciliului în altă localitate.
e) Să participe la instruirea practică în unită ile medicale ce au contract de colaborare cu unitateațiilor și angajamentelor pe care
 noastra scolara;

În aten ia elevilor:ția elevilor:
a. Este interzis elevilor să distrugă documente colare precum cataloage, carnete de elev i oriceși angajamentelor pe care și angajamentelor pe care

alte acte de studiu;
b. Este interzisă  deteriorarea  bunurilor din patrimoniul  unită ii  de învă ământ.  Orice pagubățiilor și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care

materială produsă în unitatea de învă ământ de către elev va fi imediat reparată, iar costul vațiilor și angajamentelor pe care
fi suportat de către acesta;

c. Este  interzis  să  de ină  i  să  consume  în  perimetrul  unită ii  de  învă ământ  i  în  afara  eițiilor și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care
droguri, băuturi alcoolice i igări i să participe la jocuri de noroc;și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care

d. Este interzis elevilor să introducă în perimetrul unită ii de învă ământ orice tip de arme i altețiilor și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care
instrumente  precum  muni ie,  petarde,  pocnitori,  etc.  care  prin  ac iunea  lor  pot  afectațiilor și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care
integritatea fizică i psihică a colectivului de elevi i personalului de învă ământ;și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care
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e. Elevii  care  săvâr esc  fapte  prin  care  se  încalcă  dispozi iile  legii  în  vigoare,  inclusivși angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care
regulamentul colar, vor fi sanc iona i în func ie de gravitatea faptelor.și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care

III. OBLIGA IILE FINANCIARE:ȚI                                                                        DOMICILIUL
Art.1. Taxa colară este de și angajamentelor pe care 1950lei / an.
       
Art.2.Taxa colară se achită în  și angajamentelor pe care 7  rate lunare astfel:
                Rata  I - la înscrierea sau reînscrierea în anul colar – 400 lei;școlar – 400 lei;
                Rata  II  - până la data de 15 septembrie 2018  – 300 lei
                Rata  III - până la data de 15 noiembrie 2018 – 300 lei
                Rata  IV - până la data de 15 ianuarie 2019    – 300 lei
                Rata  V  - până la data de 15 martie 2019      – 250 lei
                Rata VI -  până la data de 15 aprilie 2019    – 200 lei
                Rata  VII - până la data de 15 mai 2019         – 200 lei

Art.3 . Taxa se achită în lei.
Art.4. Elevul cunoa te i î i însu e te condi ia  și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care țiilor și angajamentelor pe care că taxa achitată nu înseamna în mod automat ișcolar – 400 lei;
promovarea clasei.
Art.5.  Î  n cazul în care elevul nu mai frecventează coala (se retrage  școlar – 400 lei;  indiferent de dat  ă  ,  nu  
participă la încheierea semestrelor), nu mai are nicio preten ie financiară.ția elevilor:
Art.6. Cunoa te faptul că pentru întârzierea la plată a taxei colare se aplică penalizări de 1%școlar – 400 lei; școlar – 400 lei;
pentru fiecare zi întârziată.
Art..7. Pentru examenele restante se percepe o taxă de 20 euro/ disciplină.
Art.8. În urma neachitării integrale a taxei de colarizare conform termenilor prevăzu i înșcolar – 400 lei; ția elevilor:
contract, unitatea colară va aplica măsura exmatriculării  elevului în cauză. școlar – 400 lei;
            Originalele chitan elor de achitare a taxei colare se vor păstra de către elev pe toatăția elevilor: școlar – 400 lei;
durata ciclului de colarizare.școlar – 400 lei;
            La 20 de absen e nemotivate, elevul este ințiilor și angajamentelor pe care format în scris, prin scrisoare recomandată, la
adresa  din  contract  i  se  acordă  sanctiunea  cuvenita  (avertisment,avertisment,preaviz  deși angajamentelor pe care
exmatriculare,exmatriculare).
            La 80 de absen e nemotivate,  elevul este exmatriculatția elevilor:  i  se încheie contractul  deși angajamentelor pe care
colarizare din culpa elevului i se comunică această decizie prin po tă.și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care

           Originalul contractului trebuie păstrat pe toată durata ciclului de învă ământ.țiilor și angajamentelor pe care
           Litigiile ivite cu ocazia executării prezentului contract vor fi solu ionate pe cale amiabilăția elevilor:
sau de instan ele judecătore ti competente. ția elevilor: școlar – 400 lei;
         Actele depuse la secretariatul colii, la înscriere, se restituie la cerere, în caz de abandon,școlar – 400 lei;
transfer,   retragere  sau  la  absolvire,  numai  titularului   de  contract,  pe  baza  actului  de
identitate.
           Drept care s-a încheiat prezentul  contract de colarizare în două exemplare, din care, unși angajamentelor pe care
exemplar rămâne la secretariatul unită ii colare i unul la elev.țiilor și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care și angajamentelor pe care
 

    DIRECTOR GENERAL,                                                                                                        ELEV,
COMAN CLAUDIU - VALENTIN
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