
 

 

 

Având în vedere prevederile Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale   nr. 1 / 2011, 

ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, ale Legii 

nr.272/ 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,  

Se încheie prezentul: 

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

 1. Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău, cu sediul în strada Horticolei nr. 50, 

reprezentată prin director, dna/dl. prof. Petre Mirela şi, 

2.Beneficiarul indirect , dna/dl. _____________________     ____ părinte/reprezentantul legal al 

elevului, cu domiciliul în _________________________________________________, 

3.Beneficiarul direct al educaţiei ,________________________     ____________elev  

 

II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin 

implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

 

 Şcoala îşi asumă principala responsabilitate în procesul instructiv-educativ.  

 Părintele se declară o persoană responsabilă pentru educarea şi comportamentul copilului şi 

pentru colaborarea cu şcoala spre binele copilului. 

 Elevul îşi asumă răspunderea pentru propria educaţie.  

Pentru desfăşurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ, părţile se angajează, 

prin voinţă proprie, după cum urmează: 

 

III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi în Regulamentul 

Intern al şcolii. 

 

1. Şcoala: 

 poate să încheie protocoale de parteneriat cu  asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură,  

unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, organisme economice, organizaţii guvernamentale şi 

nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei; 

 poate organiza, atât prin programul propriu cât şi la cererea părinţilor, activităţi cu elevii înainte şi 

după orele de curs. 

 

 

 

2. Părinţii/tutorii legali ai elevului: 

 au dreptul să fie informaţi periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil; 

 au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare; 

 au dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil/elev, 

prin discuţii amiabile sau cereri scrise; 



 

 

 au dreptul de a  atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, 

susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală; 

 pot  sprijini conducerea unităţii şi profesorii pentru învăţământul primar/diriginţii şi se  pot 

implica activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii; 

 se pot implica activ  activităţile educative, extraşcolare şi extracurriculare. 

 

3. Elevii: 

 au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite 

obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru o atitudine civică exemplară; 

 au dreptul la şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată, conform legii. 

 

IV. Obligaţiile părţilor :  
 

Şcoala se obligă :  

 să nu lezeze demnitatea sau personalitatea preşcolarilor, elevilor sau părinţilor; 

 să pună, gratuit, la dispoziţia beneficiarilor primari,  manualele,  bazele materiale şi bazele 

sportive pentru pregătirea organizată a acestora; 

 să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MECTS pentru 

fiecare nivel de studiu/ciclu de şcolarizare; 

 să asigure măsuri de protecţie a sănătăţii şi securităţii preşcolarilor şi elevilor pe perioada 

prezenţei acestora în incinta şi spaţiul şcolar, precum şi în deplasările organizate de unitatea de 

învaţământ şi aprobate de inspectoratul şcolar; 

 să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază unitatea de 

învăţământ şi de care depinde bunul mers al procesului de învăţământ; 

 să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi  

familială a elevului;  

 să acorde, în condiţiile prevăzute de lege, diferite tipuri de burse; 

 să asigure consilierea şi informarea elevilor în scopul orientării profesionale, respectiv consilierea 

psihologică şi socială prin personal de specialitate; 

 să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează 

demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului; 

 să trateze cu profesionalism  şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia 

elevului/copilului; 

 să stabilească, de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice şi apoi să îl pună în 

aplicare; 

 să elibereze, la cerere şi în timp util, orice document şcolar ce serveşte interesului elevului; 

 să analizeze şi să decidă, prompt şi responsabil, referitor la orice solicitare din partea 

părintelui/elevului; 

 să asigure transparenţa tuturor activităţilor derulate, organizate/aprobate de şcoală; 

 să ia în considerare, să analizeze  şi să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a 

părinţilor referitoare la rele practici în şcoală; 

 să solicite implicarea părinţilor în stabilirea disciplinelor opţionale şi să stabilească curriculum-ul 

la decizia  şcolii în funcţie de solicitările beneficiarilor; 

 să recompenseze/sancţioneze, obiectiv şi echitabil, rezultatele şi conduita elevilor; 

 să explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte două parţi semnatare.  

 

 



 

 

 

2. Beneficiarul indirect - Părintele/reprezentantul legal al elevului se obligă : 

 să asigure frecvenţa zilnică şi  ţinuta decentă a elevului la cursuri, conform regulamentului intern 

al unităţii, şi să informeze şcoala de îndată ce se impune absenţa acestuia de la program; 

 să ia legătura, cel puţin o dată pe lună,  cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul 

pentru învăţământul primar/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 

 să răspundă material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

 să respecte regulamentul intern al unităţii 

 să-şi asume responsabilitatea promovării, în educaţia elevului/copilului a principiilor, valorilor şi 

normelor de conduită, susţinute de şcoala la care este înscris; 

 să-şi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăşurată în 

afara şcolii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia; 

 să informeze şcoala cu privire la orice aspect, care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei 

şcolare/sociale a copilului; 

 să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ, ori de câte ori este necesar, de a se lua 

măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a elevului; 

 să îi asigure copilului, în limita posibilităţilor, condiţii decente de învăţare (durată şi locaţie) la 

domiciliu; 

 să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi pe reprezentanţii ei, prin 

 

3. Beneficiarul direct - elevul se obligă : 

 să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia, precum şi pe colegii săi; 

 să frecventeze cursurile şi să participe la toate activităţile existente în programul unităţii; 

 să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, în vederea însuşirii cunoştinţelor prevăzute de 

programele şcolare şi dobândirii competenţelor care determină profilul de formare al acestora; 

 să aibă o ţinută vestimentară şi o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă şi neostentativă;  

 să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea 

celorlalţi din unitatea şcolară; 

 să respecte Regulamentul de organizare  şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

precum şi Regulamentul intern al unităţii; 

 să se implice direct şi să răspundă solicitării profesorilor de a participa la dezvoltarea sa ca 

personalitate; 

 să nu distrugă documentele şcolare şi să nu deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii; 

 să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul 

anului şcolar; 

 să înlocuiască manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu 

şi tipului de manual deteriorat; 

 să plătească toate lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte 

toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase; 

 să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev  şi să îl prezinte ori de câte ori este necesar  

profesorului/părintelui/dirigintelui.  

 

V. Durata contractului :  

Prezentul acord se încheie pe durata şcolarizării elevului în unitatea de învăţământ.  

 

VI. Alte clauze:  



 

 

 Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe  cale amiabilă, în cadrul Consiliului clasei sau 

în cadrul Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ. 

 Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de şcoală duce la aplicarea sancţiunilor legale 

şi la o monitorizare strictă din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean. 

 Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din cadrul 

unităţii de învăţământ, răspund disciplinar conform Legii nr. 1/2011,  pentru încălcarea 

obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract şi  Regulamentului de  organizare  şi  

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi pentru încălcarea normelor de 

comportare, care dăunează interesului învăţămâământului  şi prestigiului instituţiei 

 Nerespectarea, din culpă, de către părinte sau reprezentantul legal, a obligaţiei privind asigurarea 

frecvenţei  şcolare a elevului în învăţământul obligatoriu constituie contravenţie  şi se 

sancţionează cu amendă între 100 - 1000 lei, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) din 

Legea nr. 1/2011. 

 Nerespectarea, de  către elev, a prevederilor prezentului contract atrage după sine cercetarea  

abaterilor săvârşite de acesta şi punerea în discuţia Consiliului clasei şi a Consiliului profesoral, 

urmată de aplicarea unei sancţiuni, precum:  

 observaţia individuală; 

 mustrare scrisă; 

 avertisment 

 retragerea temporară sau definitivă a bursei; 

 mutarea disciplinară la o clasă paralelă. 

 exmatricularea 

 

  

Încheiat azi, __________________________ 

 

 

Director, 

Prof. Petre Mirela           Beneficiar indirect
*)

,     

 

 

Am luat la cunoştinţă, 

Beneficiar direct, elevul, 

 

 

 

 

*)
 Părintele/tutorele legal, pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal 


