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ARTICOLUL 1
Piir1ile contractante

Unitatea de invalamant, LtCEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV
"BERDE ARON", cu sediul in Sf. Gheorghe, str. Crangului nr.30., judelul COVASNA,
tel.lfax 0267-318429, e-mail: office@lec.educv.ro, C.U.I. 4202193, reprezentata prin
ing. GAZDAG ILDIKO, avand funclia de director

Unitatea de invalamant, LlCEUL TEHNOLOGIC "KOS KAROLY", cu sediul in
Sf.Gheorghe, str. Gabor Arcn nr.30, judelul COVASNA, tel.lfax: 0267-315536/0267-
314067, e-mail: office@lkk.educv.ro, C.U.I. 4202142, reprezentata prin prof. KISS
IMRE, avand funclia de director

Unitatea de invalamant, LlCEUL TEHNOLOGIC "PUSKAs TlVADAR", cu sediul in
Sf.Gheorghe, str. Pescarilor nr.41, judelul COVASNA, tel.lfax: 0267-313771/0267-
318743, e-mail: office@puskas.educv.ro, C.U.I. 4201791, reprezentatii prin
ing.DEMETER DAVID, avand funclia de director

ARTICOLUL 2
Obiectul contractului

Prezentul contract are ca obiect constituirea consortiului ~colar intre p~l\ile
contractante, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011 ~i Regulamentului cadru
pentru organizarea ~i functionarea consol1ii1or ~colare.aprobat prjn Ordinul ministrului
educatiel, cercetarii, tineretului ~i sportului nr. 5.488/2011.

Denumirea consor1iului ~colar este: Conso~iul !?colar Sfan!u Gheorghel Szent
Gyorgy Szakkepzesi Kozpon!

Domenii principale de activitate ale consortiului ~colar:
educativ

• cultural-sportiv
• resurse umane
• infraslruclura.
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Consor1iul !}colar se infiinteaza pentru a asigura:
a) mobilitatea personalului intre uniUilile de inva1amant preuniversitar ale

consor1iului !}colar;
b) utilizarea in comun a resurselor unita.tilor de invalamant preuniversitar ale

conso~iului ~colar;
c) Ia.rgirea oportunitatilor de invalare oterite elevilor ~i recunoa~terea reciproca a

rezultatelor inva\arii ~i evaluarii acestora;
d) facilitarea accesului la servicii educalionale de calitate pentru toli elevii;
e) imbunata\irea calitalii serviciului de educalie prin adaptarea la nevoile ~i

op\iunile elevilor (curriculum la decizia ~colii adoptat in func\ie de necesita\ile unita\ilor
de inva\amant ce fac parte din consortiul ~colar);

f} dezvoltarea de programe curriculare ~i extracurriculare;
g) eficientizarea alocarii de resurse de la bugetele locale ~i utilizarea sustenabila

a bugetelor proprii;
h) accesul unitalilor de invalamant din cadrul consor1iului ~colar la proiecte in

parteneriat cu alte institulii !Ii organizalii publice sau private, din tara ori din strainatate;
i) efectuarea de stagii de pregatire practica atat pentru elevii unitatilor de

invalamant tehnologic, cat ~i pentru cei inscri~i in alte programe de educalie curriculare
sau extracurriculare:

j) investigarea !Ii planificarea coordonata a ofertei, pe termen mediu ~i lung,
pentru acoperirea optima a nevoilor de educatie !}i formare profesionala in teritoriu;

k) actiuni coordonate pentru acoperirea nevoilor de orientare !}i consiliere a
elevilor;

I) colaborarea in teritoriu pentru asistenla specializata, consiliere !Ii sprijin in
favoarea familiilor elevilor cu risc de parasire timpurie a ~colii:

m) colaborarea pentru specializarile!califidJrile care presupun competenle
combinate;

n) promovarea colaborarii interdisciplinare in vederea stimularii inovarii !Ii formarii
competenlelor pentru dezvoltare sustenabila in societatea cunoa!}terii;

0) colaborarea pentru asigurarea calitatii prin benchmarking (schimb de bune
practici in cadrul retelei ~i cu !lcoli din Uniunea Europeana, in -special privind
implementarea asigurarii calitalii, invalarea centrata pe elev, elevii cu nevoi speciale,
elaborarea de materiale de inva\are etc.);

p) realizarea de actiuni comune de marketing pe piata serviciilor educationale;
q) diversificarea ofertei de servicii educationale, prin programe de stimulare a

performantei, de realizare a programului U$coala dupa ~coala", de formare a adultilor,
contractarea unor servicii pentru intreprinderi !}i comunitalile locale (de exemplu, studii,
cercetari, consultan\a etc.);

ARTICOLUL 3
Drepturile ~i obliga\iile unita\ilor de inva\amant preuniversitar parte in consortii ~colare

(1) Unitatile de invatamant preuniversitar parte in consor1ii !lcolare beneficiaza de
urmatoarele drepturi:

a) sa ia parte, prin reprezentare, la toate intrunirile consor1iului !lcolar, precum !Ii la
procesul de luare a hotararilor;

b) sa i!}i prezinte in mod liber problemele cu care se confrunta;



c) s~ primeasc~ sprijin, atunei cand solicjt~, din partea celorlalli membri" ai
conso~iului ~colar;

d) s~ fie implicate in proiectele desfa~urate de catre conso~iul ~colar;
e) alte drepturi generate de PAC

(2) Unita\ile de inva\amant preuniversitar parte in conso~ii ~colare au urmatoarele
obliga\ii:

a) s~ desemneze cate 5 (cind) membrii ai consiliului de administratie eare Ie vor
reprezenta in consol1iul ~colar; Consiliul de adminislratie al consortiului este formal din
15 membrii. La ~edintele consiliului de adminislratie partieipa. fara drept de vol, eu
statuI de observator, liderul sindieal din unitatea de invatamant care asigura
secretariatul consor;:iului $eolar.

b) s~ participe, prin intermediul reprezentantilor, la toate intrunirile consortiului
~colar ~i la adoptarea tuturor hotararilor;

c) sa contribuie la elaborarea planului de ac\iune al conso~iului ~colar (PAC.) ~i
la indeplinirea aeestor obiective;

d) sa informeze prompt conducerea consol1iului ~colar cu privire la arice modificari
aparute in structura lor;

e) sa sprijine celelalte unitali de invalamant preuniversitar din cadrul consortiului
~colar, atunci cand acestea Ie solicit~ aportul;

f) sa participe prin aloeari financiare la proiectele comune;
g) alte obliga\ii generate de PAC

ARTICOLUL 4
incetarea consortiului ~eolar

Consortiul ~colar inceteaza prin:
a) desfiin\are cu acordul pa~ilor;
b) incetare de drep!.

ARTICOLUL 5
Retragerea/Excluderea pal1ilor contractante

(1) 0 unitate de inva\amant preuniversitar parte a conso~iului ~colar constituit se poate
retrage in urmatoarele conditii:

a) atund cand considera ca acest consort-iu nu este benefic pentru unitate;
b) atunci cand una din cele trei unitati nu respecta obligatiile asumate;
c) atunc; cand consor;:iul aduce un prejudidu de imagine uneia dintre unitatile

membre.

(2) 0 unitate de inv~\amant preuniversitar parte a conso~iului ~colar constituit poate fi
exclusa sau i~ipierde dreptul de partener in cadrul consortiului 9colar atunci cand:



a) nu mai indepline~te condiliile prevazute la art. 4 din Regulamentul-cadru
pentru organizarea ~i funclionarea consor\iilor ~colare, aprobat prin Ordinul ministrului
educaliei, cercetarii, tineretului ~i sportului nr. 5.488/2011;

b) alte situatii hotararea a eel putin doua treimi din membrii conducerii
consortiului.

ARTICOLUL 6
Durala contractului

Prezentul contract se incheie pentru 0 durat~ de 3 ani, cu incepere din data de 1
februarie 2014 , Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al parlilor contractante
cu eel putin 15 zile inainte de expirare.

ARTICOLUL 7
Prevederi finale

Par1ile contractante au dreptul, pe durala indeplinirii contractului, de a ccnveni
modificarea clauzelor contractului printr-un act adi\ionalla contractu I de parteneriat, prin
consens, in cadful consor1iuluL
Eventualele litigii care s-ar pulea ivi in legatura cu prezentul contract var fi solu\ionate
pe cale amiabila.
Prezentul contract de parteneriat a fost incheiat astazi, , in 3(trei)
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

~1~t~~Ld~~~V~~~~~\C ~~~~;~I~o~~O~;~II~~~~~IV "BERDE ARON"
Numele ~i prenumele directorului: ing. GAZDAG ILDIKO
Semnatura:
$tampila

Unitate de invalamant - membra in consor\iul ~colar:
LlCEUL TEHNOLOGIC "KOS KAROLY"
Numele ~i prenumele directorului: prof. KISS IMRE
Semnatura:
$tampila

Unitate de invatamant - membra in consortiul ~colar:
LlCEUL TEHNOLOGIC "PUSKAs TIVADAR"
Numele ~i prenumele directorului: ing.DEMETER DAvID
Semnatura:
$tampila


