
 
INSPECTORATUL ŞCOLAR          COMUNITATEA ZONALĂ CREȘTINĂ DUPĂ EVANGHELIE 

JUDEŢEAN _______________           _______________________________________________________ 

 
Nr. ______/_______          Nr. ________/_______ 
 
 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

 
Încheiat între: 

1. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN______________________________, 
cu sediul în _________________________________________________________, 
reprezentat prin Domnul______________________________________________, 
Inspector Şcolar General/General adjunct, 

 
2. COMUNITATEA ZONALĂ CREȘTINĂ DUPĂ EVANGHELIE_____________,  

cu sediul în ________________________________________________ reprezentată 
prin pastor ______________________________________________  

 
 

PREAMBUL 
Având în vedere prevederile art. 9 din Metodologia de organizare a predării disciplinei 

Religie în învăţământul preuniversitar aprobată prin OMECS 5232/14.09.2015 şi anume, faptul că 
la Unitatea/Unitățile de Învăţământ menționate în Anexa 1, din cauza numărului mic de cereri 
depuse la Unitatea de Învățământ pentru frecventarea orelor de Religie – Creștină după Evanghelie 
sau din cauza următoarelor motive obiective: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
nu se poate organiza predarea Religiei - Creștină după Evanghelie în niciuna dintre situaţiile 
menţionate la articolele 7 şi 8 din Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în 
învățământul preuniversitar, elevii cărora nu li s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la 
această disciplină, participă la studiul Religiei în cadrul Bisericii.  

 
 Cadrul Legal: 
 

1. Constituţia României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 
noiembrie 1991, intrată în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul naţional din 8 decembrie 
1991; modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003; republicată cu 
reactualizarea denumirilor şi dându-se textelor o nouă numerotare, în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003. 

2. Legea educaţiei naţionale  nr. 1/2011 cu modificări şi completări. 
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3. Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 cu modificările și completările O.M.E.N. 
3027/22.01.2018. 

3. Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, art. 32, alin. 
1-4, republicată. 

4. Statutul privind organizarea şi funcţionarea Bisericii Creștine după Evanghelie din 
România, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea de Guvern nr. 897 din 20.08.2008 în baza 
Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor. 

5. Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar 
aprobată prin OMECS 5232/14.09.2015, art. 9 cu modificările și completările O.M.E.N. 3218/16 
februarie 2018 a Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare a Religiei 
în învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019. 

6. Protocolul cu privire la predarea disciplinei Religie - Creștină după Evanghelie în 
învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic Creștin după Evanghelie 
preuniversitar și universitar semnat de MEN cu nr. 10582/06.10.2015, BCER-UBCE cu Nr. 
1568/06.10.2015 și SSC cu Nr. C-2235/06.102015. 

 
Art.1. Locul de desfăşurare a orei de Religie este în spaţii şcolare/spaţii puse la dispoziţie de 

către Biserica locală, conform Anexa 1. 
 
Art.2. Biserica sau Comunitatea Zonală asigură personalul didactic calificat, abilitat să 

predea disciplina Religie în baza protocolului încheiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice şi BCER-UBCE, conform Anexa 2. 

 
Art.3. Modalitatea de evaluare este cea utilizată în sistemul de învăţământ, aprecierile 

făcându-se cu calificative/note, consemnate într-un catalog al profesorului care predă disciplina 
Religie în cadrul Bisericii. 

 
Art.4. Modalităţile, responsabilităţile şi termenele de comunicare/transcriere în cataloage a 

rezultatelor şcolare sunt următoarele:  
Calificativele/notele obţinute de elevi la ora de Religie se transmit în scris unităţii de 

învăţământ, printr-un document semnat şi ştampilat, cu minim două săptămâni înainte de încheierea 
semestrului şi se transcriu în catalogul clasei conform Metodologiei. Elevii care primesc 
calificative/note sunt menționați în Anexa 3. 

 
 Art.5. Prezentului acord de parteneriat i se ataşează recomandarea Cultului pentru 
pastorii/profesorii de Școală Duminicală care predau. 
 
 Art.6. Programa şcolară ce va fi utilizată, manualele şcolare și materialele auxiliare sunt cele 
din Anexa nr. 4 
 
 Art.7. Pentru a discuta termenii prezentului acord şi sesizarea anumitor disfuncţionalităţi şi 
reglarea acestora, inspectoratul şcolar va ține legătura cu domnul_________________________ 
tel.____________________email_______________________________,care este reprezentantul 
BCER-UBCE pentru problemele de învăţământ în judeţul____________________________ 
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 Art.8. Elevii care participă la orele de religie în acest sistem nu sunt obligaţi să frecventeze 
ora de religie organizată în şcoală cu clasa din care fac parte. 
 
 Art.9. Materialele de instruire (manuale, biblii, caiete speciale, anexe curriculare, aparatura, 
biblii etc.) puse la dispoziţie de către Biserica locală care organizează orele de religie, rămân bunuri 
ale acesteia, nu ale şcolii de care aparţine elevul. 
 
 Art.10. Orice litigiu privind prezentul Acord, inclusiv referitor la interpretarea, executarea 
sau încetarea lui, se va soluţiona pe cale amiabilă. 
 
 Art.11. Modificarea sau completarea prezentului Acord poate fi făcută, cu acordul părţilor 
semnatare, prin act adiţional, la iniţiativa scrisă a oricărei părţi şi va produce efectele la data 
semnării de către reprezentanţii părţilor. 
 
 Art.12. Prezentul Acord intră în vigoare începând cu data semnării acestuia de către părţi. 
 
A fost redactat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR    COMUNITATEA ZONALĂ 
JUDEŢEAN     CREȘTINĂ DUPĂ EVANGHELIE 

_____________________________    _______________________________ 
 
 
 
 
 
ANEXE: 
 
Anexa 1. Lista unităților de învățământ care nu pot asigura predarea disciplinei Religie – Creștină 

după Evanghelie în conformitate cu Metodologia de organizare a predării disciplinei 
Religie în învăţământul preuniversitar aprobată prin OMECS 5232/14.09.2015, art. 7, 8 
și ale căror elevi studiază Religia în Biserica locală, conform art. 9. 

Anexa 2. Lista Bisericilor unde se organizează predarea disciplinei Religie - Creștină după 
Evanghelie. 

Anexa 3. Lista personalului abilitat să predea Religia - Creștină după Evanghelie și să transmită 
către Unitatea de învățământ calificativul/nota obținută de elev. 

Anexa 4. Lista elevilor care primesc calificative/note pentru materia Religia - Creștină după 
Evanghelie. 

Anexa 5. Lista cu Programa școlară, manualele și materiale auxiliare după care se predă Religia - 
Creștină după Evanghelie. 
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