
 
 

Acord de parteneriat între SchoolModeOn și Cadrele didactice colaboratoare 
 

 
Acord de parteneriat numărul: -/- din -, încheiat în baza cererii de înscriere: -/- 

 
 
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 profesor pentru disciplina …………………………………………………..., 
actual cadru didactic la unitatea .................................................................................., 
din județul ........................................................ 
Contacte 
E-mail ............................................................................................................................ 
Telefon .......................................................................................................................... 
Alte specificații .............................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Scopul acordului 
 
Scopul principal al parteneriatului îl constituie cooptarea în procesul de creare, 
verificare și difuzare a unor materiale educaționale elevilor de liceu, respectiv 
studenților, în funcție de specializarea dumneavoastră. 
Clase de parteneriat 
 
Prin termenul de partener înțelegem acea persoană care se implică activ în 
următoarele situații: 
**Se alege una sau mai multe, funcție de alegerea partenerului. 

 (CLASA I) Verificarea conținutului furnizat de echipa de implementare a 
SchoolModeOn. Această operație constă în verificarea calității și corectitudinii 
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științifice a materialelor noastre,în funcție de specializarea pe care fiecare 
partener o deține și acceptă ca numele său să fie trecut în Secțiunea 
review a fiecărui material în parte, alături de data în care s-a făcut corectarea. 

 (CLASA II) Implicarea activă în crearea conținutului furnizat pe platforma 
SchoolModeOn prin difuzarea de materiale proprii scrise și/sau electronice 
gata de publicare, prin completări proprii pe parcursul tehnoredactări 
materialului în cauză de către echipa SchoolModeOn și/sau susținere post 
publicare prin creare de topicuri adiționale și/sau de evaluare. 

 (CLASA III) Implicare activă în procesul de difuzie a materialelor 
disponibile pe platforma SchoolModeOn, prin promovarea directă, la clasă, a 
oportunității lucrului într-un mediu organizat, sigur și accesibil cum este 
SchoolModeOn. 

 (CLASA IV) Pentru cadrele didactice care vor să se implice mai mult în 
modernizarea și îmbunătățirea calității actului didactic, SchoolModeOn le 
oferă posibilitatea de a intra în contact direct cu beneficiarii săi, prin 
intermediul videoconferințelor de tip meditație, în format unu la unu sau 
unu la mulți. Acestea au menirea de a aduce răspunsuri la întrebările 
apărute pe platformă și/sau primite pe canalele media disponibile ale SMO. 

 (CLASA V) Persoană cu care SchoolModeOn încheie un parteneriat 
de Stocare a conținutului unui curs propriu oferind suportul tehnic necesar 
utilizării acestuia în procesul de predare-învățare pe care cadrul didactic îl 
exercită împreună cu elevii săi. Prin suport tehnic înțelegem totalitatea 
funcționalităților necesare pentru a transforma procesul educațional într-unul 
interactiv, atractiv pentru elevi, pe de o parte, dar și în crearea unui mediu 
facil de lucru pentru profesor, prin oferirea mijloacelor necesare unei 
monitorizări continue a progresului fiecărui elev sau student prin intermediul 
mijloacelor de evaluare sigure și moderne. 

 
Durata parteneriatului 
 
Acordul se încheie pe o perioadă de 

 3 luni, 

 6 luni,  

 12 luni,  

 Nedeterminată,  
intrând în vigoare de la data acceptului persoanelor implicate. 
 
Obligații și drepturi pentru părți 
 

 SchoolModeOn se obligă: 
 

1. Asigurarea suportului tehnic necesar pentru orice activitate menționată 
anterior. 

2. Respectarea drepturilor de autor pentru materialele furnizate de către 
partenerii nostrii. 



 
 

3. Trecerea numelui partenerului în lista de Profesori Colaboratori. 

4. Pentru partenerii noștri, funcție de tipul parteneriatului, oferim un acces 
full/parțial la funcționalitățile platformei SMO. 

5. În cazul în care SMO înregistrează profit pe urma materialelor furnizate 
integral/create în parteneriat de către/cu partenerul nostru, SchoolModeOn 
se obligă să discute ulterior termenii și condiții de acordarea a sumelor 
cuvenite, caz în care pierd drepturile amintite la punctul 4.  

Partenerul se obligă: 
 

1. Să respecte toate cerințele categoriei/categoriilor de parteneriat ales 
(Situațiile de la 1 la 5 amintite anterior). 

2. Să respecte limitele de timp stabilite cu echipa SchoolModeOn în procesul 
de creare/ corectare a materialelor SMO. 

3. Să respecte drepturile de autor ale materialelor primite de la echipa SMO. 

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

5. Să păstreze nealterat și să utilizeze în scopul stabilit platforma SMO în 
cadrul clasei de parteneriat 5. 

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

7. Să facă cunoscută platforma SMO în cadrul mediului educațional fizic din 
care provine. 

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 
sprijinea 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. 

 

 

 



 
 

 

Modificarea, încetarea și rezilierea Acordului de parteneriat 

 

Acordul prezent poate fi modificat la cererea unei părți, urmând ca și cealaltă să își 

dea acceptul cu privire la modificarea propusă. 

Oricare din persoane va putea rezilia unilateral prezentul acord, dar cu un preaviz de 

15 zile. 

 

Dispoziții finale 

 

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

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, 

……………………………………… 

(Nume, prenume și semnătură) 

 

 

 

 

 

Partener, 

……………………………………… 

 

(Nume, prenume și semnătură) 

 

 

 


