
 
 

ANEXA 1 
 

Acord de parteneriat între SchoolModeOn și unitățile de învătâmânt în cadrul 
cărora SchoolModeOn desfășoară în anul școlar 2021 – 2022 program pilot 

 
 
Părțile implicate 
 
A. SchoolModeOn - reprezentată prin subsemnata/ul…………………………………., 
legitimat cu CI, CNP ………………………, Seria …………… , Nr. ……………………., 
domiciliat în …………………………………………………………………………………… 
în calitate de reprezentant al Consiliului Director (CD) SchoolModeOn. 
 
Contacte 
Website: https://schoolmodeon.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/SchoolModeOn 
Instagram: https://www.instagram.com/schoolmodeon/ 
E-mail: schoolmodeon@gmail.com | contact@schoolmodeon.com 
Telefon: 0769605693 
Adresa SMO Sediu: Str. Gheorghe Doja, Nr. 6, Bl. 817, Sc. B, Et. 3, Ap. 15 
 
ȘI 
 
B. Subsemnata/ul …………………………………………………………………………...., 
legitimat cu CI, CNP ...................................................................................................., 
Seria ………..., Nr. …………………….., domiciliat în …………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………., 
în calitate de reprezentant al instituției…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………, 
având adresa …………………………………………………........................................... 
......................................................................................................................................, 
din localitatea ………………………………………………………………………………, 
județul ........................................................................................................................... 
 
Contacte 
 
E-mail ............................................................................................................................ 
Telefon .......................................................................................................................... 
Alte specificații .............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://schoolmodeon.com/
https://www.facebook.com/SchoolModeOn
https://www.instagram.com/schoolmodeon/
mailto:schoolmodeon@gmail.com
mailto:contact@schoolmodeon.com


 
 

 
Scopul acordului 
 
 
Durata parteneriatului 
 
Acordul se încheie pe o perioadă determinată începând cu 04.08.2021 până la data  
de 17.06.2022 intrând în vigoare de la data de 09.08.2021 dacă instituția……………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
este declarată câștigatoare în cadrul etapei de selecție al concursului desfășurat de 
SchoolModeOn în vederea distribuirii celor 4 programe pilot. Altfel, prezentul acord 
se reziliază din oficiu. 
 
Obligații și drepturi pentru părți 
 
 SchoolModeOn se obligă: 
 

1. Asigurarea suportului tehnic necesar pentru orice activitate de mentenanță 
necesară pe întreg parcursul programului pilot. 

2. Respectarea drepturilor de autor pentru eventualele materialele didactice 
furnizate de către partenerii noștrii. 

3. Să nu stocheze datele personale solicitate în alte scopuri decât cele 
menționate. 

4. Să nu utilizeze raportările din cadrul platformei în alte scopuri decât analiza 
probabilistică internă SchoolModeOn și nici să facă publice aceste informații 
indiferent de scop și mijlocul de distribuție. 

5. Să faciliteze accesul în platformă în mod gratuit tuturor elevilor și cadrelor 
didactice care activează în instituția parteneră, în așa fel încât activitatea 
didactică să se poată realiza fără constrângeri. 

6. Să respecte prevederile stabilite de regulamentul de organizare și 
funcționare al unității școlare în cauză și codul de conduită al acesteia în 
ceea ce privește conținutul regăsit în cadrul platformei. 

7. Să pună la dispoziția profesorilor eventualele log-uri de evaluare ale elevilor 
în cazul în care aceștia le solicită. 

8. Să ofere suport în crearea suportului necesar organizării unei evaluări 
pentru un număr de peste 40 de persoane în același timp. 

9. Să comunice în cel mai scurt timp eventualele probleme tehnice 
neprevăzute care pot afecta platforma SMO. 

10. Să facă public parteneriatul pe toate mijlocele media disponibile ale 
SchoolModeOn 

Partenerul se obligă: 
 

1. Să pună la dispoziția echipei SMO listele nominale cu elevii și profesorii 
înscriși în anul școlar 2021-2022. 



 
 

2. Să distribuie elevilor si personalului didactic numele de utilizator furnizate 
de SMO pentru autentificarea în cadrul platformei și să le utilizeze 
nealterat. 

3. Să respecte calendarul de implementare a programului pilot, reglementat 
de procedura de implementare, capitolul 1. 

4. Să respecte drepturile de autor ale materialelor primite de la echipa 
SMO/regăsite pe platforma SchoolModeOn. 

5. Să nu republice pe nici un canal media materialele primite pe 
platformă/create de la/ cu SMO fără acordul CD SMO. 

6. Să păstreze nealterat și să utilizeze în scopul stabilit de prezentul acord 
platforma SMO. 

7. Să nu accepte/facă suport tehnic/mentenanță la platforma SMO decât cu 
acceptul scris exprimat de către echipa SMO. 

8. Să facă cunoscută platforma SMO în cadrul mediului educațional fizic din 
care provine și să respecte perioadele stabilite pentru procesul de 
înscriere pe platformă a personalului didactic și al elevilor. 

9. Să afișeze la vedere în cadrul liceului materialele de publicitate distribuite 
de SchoolModeOn și să facă cunoscut parteneriatul, indiferent de 
mijloacele media utilizate.  

10. Să desemneze o persoană responsabilă de implementarea programului 
pilot în cadrul instituției partenere. 

11. Să aibă grijă ca persoana desemnată să păstreze o comunicare 
permanentă cu SMO. 

12. Să pună la dispoziție echipamentele informatice ale instituției cadrelor 
didactice care desfășoară activități didactice utilizând platforma SMO. 

13. Să rezolve eventualele probleme locale de ordin tehnic în cel mai scurt 
timp posibil și să anunțe echipa SMO în cazul unor perioade lungi de 
inactivitate. 

14. Să utilizeze platforma astfel încât să nu se înregistreze perioade lungi de 
inactivitate pentru mai mult de 75% din elevii inscriși inițial sau 50% în 
cazul profesorilor. 

15. Să comunice în timp util cadrelor didactice/ elevilor eventualele notificări 
privind modificarea unor aspecte în ceea ce privește utilizarea platformei 
și/sau a perioadelor în care platforma are nevoie de mentenanță ca 
urmare a unor situații neprevăzute.  

16. Să nu publice sau să distribuie orice fel de material care contravine 
destinației didactice a platformei SMO (anunțuri, reclame, materiale cu 
caracter obscen/pornografic, etc). 

17. Să faciliteze obținerea unui feedback continuu atât de la elevi, cât și de la 
cadrele didactice care utilizează platforma SMO în cadrul unității școlare. 

18. Să semnaleze orice problemă apărută în cel mai scurt timp prin orice 
mijloc de comunicare echipei SMO. 

19. Să participe la cele două sesiuni de evaluare a impactului platformei SMO 
în desfășurarea actului didactic, stabilite prin procedura de implementare a 
programului pilot, capitolul 1. 

20. Să faciliteze accesul în unitate a reprezentanților SchoolModeOn în cazul 
în care se dorește prezentarea face to face a unor aspecte ce țin de 
implementarea programului pilot. 



 
 

Alte drepturi și obligații cu caracter cumulativ 
 

1. În funcție de necesități, partenerii vor putea primi/acorda, în termenii și 
condițiile stabilite de comun acord ulterior, sume de bani constând în 
sprijinirea financiară a proiectului SchoolModeOn. 

2. Partenerii convin să facă public parteneriatul în cadrul acțiunilor de 
promovare a proiectului și sunt de acord cu reglementările GDPR în 
vigoare. 

3. Atât SchoolModeOn, cât și partenerul acestuia se obligă să păstreze o 
comunicare permanentă pentru a facilita implementarea programului pilot. 

4. Orice modificări la prezentul acord se aduc doar cu acordul ambelor părți 
exprimat în scris, fiind necesar un act adițional. 

5. Părțile se obligă să participe la sesiunile de evaluare a impactului platformei 
SMO privind îmbunătățirea actului didactic. 

 

Modificarea, încetarea și rezilierea acordului de parteneriat 

 

Acordul de față nu poate fi modificat decât prin act adițional și cu acceptul scris al 

ambelor părți. 

Acordul prezent poate fi încheiat:  

1. La cererea unei părți, urmând ca și cealaltă să își dea acceptul cu privire la 

modificarea propusă, dar nu mai devreme de 13.12.2021, perioadă după care 

oricare din părți va putea rezilia unilateral prezentul acord, dar cu un preaviz 

de 30 zile. 

2. Din oficiu dacă instituția parteneră nu este declarată câștigatoare în cadrul 

etapei de selecție al concursului desfășurat de SchoolModeOn în vederea 

distribuirii celor 4 programe pilot. 

3. Dacă se înregistrează perioade lungi de inactivitate pentru mai mult de 75% 

din elevii inscriși inițial sau 50% în cazul profesorilor. 

4. Dacă comunicarea dintre părți este deficitară sau inexistentă, caz în care 

contractul se poate rezilia mai devreme de 13.12.2021. 

5. Dacă s-au efectuat modificări în cadrul platformei care nu au fost aprobate de 

CD SchoolModeOn sau în cazul distribuirii prin intermediul platformei a unor 

materiale al căror conținut intră în conflict cu destinația didactică a acesteia, 

caz în care prezentul acord incetează în cel mai scurt timp, iar beneficiarul va 

suporta consecințele legii funcție de gravitatea faptei sale. 

6. În orice moment în care SchoolModeOn regășeste un comportament abuziv 

al platformei care contravine cu prevederile prezentului acord, dar cu un 

preaviz de 3 zile. 

7. La expirarea perioadei impuse la Durata parteneriatului. 

Dispoziții finale 

 



 
 

Prezentul acord poate fi modificat doar cu acordul ambelor părți implicate cu 

respectarea prevederilor din secțiunea Modificarea, încetarea și rezilierea 

acordului de parteneriat.  

Prezentul acord este parte integrată a procedurii de implementare a programului 

pilot SchoolModeOn. 

Orice problemă întâmpinată pe parcursul perioadei de parteneriat se comunică 

tuturor părților și se rezolvă de comun acord. 

 

Prezentul acord se va încheia și semna de ambele persoane, în două exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte. 

 

Semnături 

 

Reprezentant CD SchoolModeOn, 

Mihalcia Alex-Nicolae 

(Nume, prenume și semnătură) 

 

 

 

Partener, 

……………………………………… 

 

(Nume, prenume și semnătură) 

 

 

 


