
 
 

 Avand in vedere prevederile Constitutiei Romaniei, republicata, ale Legii invatamantului nr 1/2011, 

ale Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, ale Legii nr 272/2004 

privind protectia si promovarea drepturilor copilului, se incheie prezentul 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 

  

 I Parti semnatare 

1.Unitatea de invatamant Liceul Tehnologic Grigore C Moisil Buzău , cu sediul in str.Iazul Morilor , nr11, 

reprezentata prin director, Caroliţa Cimpoca 

2.Beneficiarul indirect, domnul/doamna ___ ____ __  ___ _____ ___      __  _ _ ___ parinte/reprezentant legal 

al elevului, cu domiciliul in _______ ________ ___ ______ _____ _____ _____ ____ _____ 

3.Beneficiarul direct___________________________________________________,elev. 

 

 II Obiectul acordului: asigurarea conditiilor optime de derulare a procesului de invatamant prin 

implicarea si responsabilizarea partilor in educatia elevilor. 

 

 III Drepturile partilor: drepturile partilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevazute in  

Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si in Regulamentul intern al 

scolii. 

 

 IV Obligatia partilor 

 1.Scoala se obliga: 

  a) sa asigure spatiul, cadrul organizatoric si logistic pentru desfasurarea procesului educational in conditii 

legale; 

  b) sa asigure cadrul adecvat si transmiterea la elevi a cunostintelor stiintifice , a valorilor culturii nationale si 

universale prevazute în curriculumul national;   

  c) sa intreprinda actiuni si sa aplice metode ce conduc la formarea capacitatilor intelectuale, a disponibilitatilor 

afective si ale abilitatilor practice prin asimilarea de cunostinte umaniste, stiintifice, tehnice si estetice; 

  d) sa ofere servicii educationale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MEN pentru fiecare nivel de 

studiu; 

  e) sa asigure securitatea si siguranta elevilor pe perioada prezentei acestora in incinta si spatiul scolar, precum 

si in deplasarile organizate de unitatea de invatamant aprobate de Inspectoratul Scolar; 

  f) sa coopereze cu toate institutiile si structurile de ale caror servicii beneficiaza scoala si de care depinde 

bunul mers al procesului de invatamant; 

  g) sa stabileasca de comun acord cu parintii, calendarul intalnirilor periodice si apoi sa il puna in alicare; 

  h) sa ia in considerare, sa analizeze si sa raspunda oricarei sesizari scrise si semnate din partea elevilor sau a 

parintilor  referitoare la rele practice in scoala; 

  i) sa revizuiasca Regulamentul de ordine interioara al scolii, dupa consultarea parintilor/reprezentantilor legali, 

anual, in prima luna de scoala; 

  j) sa recompenseze/sanctioneze, obiectiv si echitabil, rezultatele si conduita elevilor; 

  k) sa explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte parti semnatare. 

 

 2.Beneficiarul indirect- parintele/reprezentantul legal al elevului se obliga: 

  a) sa-si asume responsabilitatea  promovarii in educatie a principiilor, valorilor si normelor de conduita 

sustinute de scoala la care este inscris elevul; 

  b) sa isi asume, impreuna cu elevul, responsabilitatea pentru orice fapta a elevului, desfasurata in afara scolii, 

dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia; 

  c) sa respecte prevederile Regulamentului de ordine interioara a unitatii scolare si Regulamentul de organizare 

si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar al MEN; 

  d) sa asigure frecventa zilnica si tinuta decenta a elevului la cursuri si sa informeze scoala de indata ce se 

impune absenta acestuia de la program; 

  e) sa informeze scoala cu privire la orice aspect, care poate contribui la imbunatatirea situatiei scolare/sociale a 

elevului; 

  f) sa dea curs solicitarii conducerii institutiei de invatamant, ori de cate ori este necesar, de a se lua masuri cu 

privire la conduita sau situatia scolara a elevului; 

  g)sa se prezinte la scoala cel putin o data pe luna pentru a discuta cu dirigintele situatia scolara a copilului; 



  h) sa trateze cu respect si consideratie institutia scolara si pe reprezentantii ei. 

 

 3.Beneficiarul direct- elevul se obliga: 

  a) sa respecte scoala, insemnele si personalul acesteia, precum si pe colegii sai; 

  b) sa aiba un comportament care sa nu afecteze sanatatea, securitatea, demnitatea si libertatea celorlalti din 

unitatea scolara; 

  c) sa frecventeze regulat cursurile conform programului si sa participe la ctivitati extracurriculare; 

  d) sa respecte prevederile Regulamnetului de ordine interioara a unitatii scolare si Regulamentul de organizare 

si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar al MEN; 

  e) sa invete potrivit nivelului de studiu si ritmului propriu de invatare; 

  f) sa se implice direct si sa raspunda solicitarii profesorilor de a participa la dezvoltarea sa ca pesonalitate;  

  g) sa pastreze in buna stare baza materiala a scolii si sa foloseasca cu grija, manualele transmisibile puse la 

dispozitie gratuit de catre scoala; 

  h) sa aiba  tinuta vestimentara/personala impusa se scoala si o conduita decenta, neprovocatoare, neagresiva si 

neostentativa; 

  i) sa aiba zilnic asupra sa carnetul de elev si sa il prezinte ori de cate ori este necesar 

profesorului/parintelui/dirigintelui. 

 

 V Durata acordului: prezentul acord se incheie, de regula, pe durata unui ciclu de scolarizare. 

 

 VI Alte clauze: 

  1.Orice neintelegere dintre parti se poate solutiona  pe cale amiabila, in cadrul Consiliului clasei, al Consiliului 

profesoral al unitatii de invatamant. 

  2.Partile semnatare inteleg ca nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbari de atitudine ale 

celorlalte parti. 

  3.Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere din cadrul unitatii de 

invatamant, raspund disciplinar conform Legii învăţământului  nr. 1/2011 pentru incalcarea obligatiilor ce le 

revin potrivit prezentului contract, Contractul individual de munca, Regulamentrul de organizare si functionare 

a unitatilor de invatamant preuniversitar si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului 

si prestigiului institutiei. 

  4.Nerespectarea de catre elev a prezentului contract atrage dupa sine punerea abaterilor savarsite de catre 

acesta, in discutia Consiliului clasei si a Consiliului profesoral, urmata de aplicarea sanctiunilor disciplinare 

prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. 

  5.Prezentul accord inceteaza de drept in urmatoarele cazuri: 

a) in cazul in care parintele semnatar decade din drepturile parintesti, urmand a se incheia un nou contract 

cu celalalt parinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia; 

b) in cazul transferului elevului la alta unitate de invatamant; 

c) in situatia incetarii activitatii unitatii de invatamant; 

d) in alte cazuri prevazute de lege. 

 

 Sanctiuni prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar: 

  1)Elevii care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele scolare, 

vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora. 

  2) Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele: 

a) observatie individuala; 

b) mustrare in fata clasei si/sau in fata Consiliului clasei/Consiliului profesoral; 

c) mustrare scrisa; 

d) retragerea temporara sau definitive a bursei; 

e) eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile; 

f) mutarea disciplinara la o alta clasa paralela, din aceiasi scoala; 

g) mutarea disciplinara la o alta unitate de invatamnat, cu acceptul conducerii unitatii primitoare. 

  3) Toate sanctiunile aplicate elevilor sunt comunicate, in scris, parintilor/reprezentantului legal. 

  4) Sanctiunile de la punctele b,c,d,e,f,g sunt insotite de scaderea notei la purtare. 

 

Incheiat astazi,………, in 2 exemplare, in original, pentru fiecare parte. 

 

 

 

                                                Unitatea scolara,                                                                             Beneficiarul 

indirect,                                                                 Beneficiarul direct 


