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Având în vedere prevederile Constituţiei României, ale Legii 
Educatiei Nationale nr. 1/2011, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul 
Personalului Didactic, modificata si completată, ale Regulamentului de 

Organizare si Functionare a unitatilor scolare , ale Legii nr. 272/2004, 
privind protectia si promovarea drepturilor copilului, 
 Se incheie prezentul: 

 

Acord cadru de parteneriat 
pentru educatie 

I.  Partile semnatare 
 

1. Scoala Gimnaziala“Emil Isac”, cu sediul in Cluj-Napoca, 
str.Giordano Bruno nr. 46, jud.Cluj, reprezentata prin director, 
d-na prof. Lucia Corina Bradea 

 
2. Beneficiarul indirect – parintele / reprezentantul legal al 

elevului din cls.a _________________, 
dl./d-na _______________________________________ cu domiciliul 
in __________________str.______________________,nr./    
bl._________ , ap. _________ 
 

                  an scolar 2013-2014. 
 

II. Scopul  acordului 
 
 Asigurarea conditiilor optime de derulare a procesului de 
invatamant prin implicarea si responsabilizarea  partilor in educatia elevilor. 
 

 Scoala isi asuma principala responsabilitate in procesul instructiv – 

educativ. 

 Elevul isi asuma raspunderea pentru propria educatie. 

 Parintele se declara o persoana responsabila pentru educarea si 

comportamentul copilului si pentru colaborarea cu scoala spre binele 
copilului. 

 
Pentru desfasurarea la standarde de calitate, a procesului instructiv-
educativ, partile se angajeaza prin vointa proprie, dupa cum urmeaza: 
 

1. Scoala se angajeaza : 
 
 a)  sa asigure spatiul, cadrul organizatoric si logistic pentru 

desfasurarea procesului educational in conditii legale; 
 b) sa ofere servicii educationale de calitate la nivelul standardelor 

elaborate de MEN pentru fiecare nivel de studiu / ciclu de scolarizare; 
 c) sa asigure securitatea si siguranta elevilor pe perioada prezentei 

acestora in incinta si spatiul scolar, precum si in deplasarile organizate 
de unitatea de invatamant si aprobate de inspectoratul scolar; 

 d) sa coopereze cu toate institutiile si structurile de ale caror servicii 
beneficiaza scoala si de care depinde bunul mers al procesului de 
invatamant; 

 e) sa dea dovada de respect  si consideratie in relatiile cu elevii si 
parintii acestora/reprezentantii lor legali intr-un raport de egalitate; 

 f) sa nu desfasoare actiuni de natura  sa afecteze imaginea publica a 

elevului, viata intima, privata si familiala a elevului; 
 g) sa trateze cu profesionalim si responsabilitate orice situatie speciala 

legata de educatia elevului / copilului; 
 h) sa stabileasca de comun acord cu parintii, calendarul intalnirilor 

periodice si apoi sa il puna in aplicare; 
 i) sa elibereze, la cerere si in timp util, orice document scolar ce serveste 

interesului elevului; 
 j) sa asigure accesul egal la educatie, in limitele planului  de scolarizare 

si a efectivelor aprobate, cu interzicerea oricarui tip de discriminare; 
 k) sa analizeze si sa decida, prompt si responsabil referitor le orice 

solicitare din partea parintelui / elevului; 
 l) sa asigure transparenta tuturor activitatilor derulate, organizate  / 

aprobate de scoala; 
 m) sa ia in considerare, sa analizeze si sa raspunda oricarei solicitari 

din partea elevilor sau a parintilor referitoare la rele practici in scoala; 
 n) sa elaboreze Regulamentul Intern al scolii, dupa consultarea  

parintilor / reprezentantilor legali , anual; 
 o) sa solicite implicarea parintilor in  stabilirea disciplinelor optionale si 

sa stabileasca CDS in functie de solicitarile beneficiarilor; 
 p) sa recompenseze / sanctioneze, obiectiv si echitabil, rezultatele si 

conduita elevilor; 

 sa explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte parti 
semnatare. 

 

2. Beneficiarul indirect – Parintele / Reprezentantul legal al elevului 
se angajeaza: 

 
 a) sa isi inscrie copilul la scoala ; pentru clasele P-VIII inscrierea se face 

cu prioritate la scoala in raza careia domiciliaza; 
 b) sa-si  asume responsabilitatea promovarii in educatia elevului a 

principiilor, valorilor si normelor de conduita, sustinute de scoala la 
care este inscris; 
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 c) sa isi asume, impreuna cu elevul, responsabilitatea pentru orice fapta 
a elevului, desfasurata in afara scolii, dar care ar putea prejudicia 
prestigiul acesteia; 

 d) sa respecte prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare 
a unitatilor scolare; 

 e) sa asigure frecventa zilnica si purtarea uniformei de catre elevul la 
cursuri, conform Regulamentului Intern, si sa informeze scoala de 
indata ce se impune absenta acestuia de la program; 

 f) sa informeze scoala cu privire la orice aspect, care poate contribui la 

imbunatatirea situatiei scolare / sociale a copilului; 
 g) 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; 

 h) sa se prezinte la scoala, de cate ori este solicitat, sau cel putin o data 
pe semestru, pentru a discuta cu dirigintele/invatatorul situatia scolara 

a copilului; 
 i) sa ii asigure copilului, in limita posibilitatilor, conditii decente de 

invatare ( durata si locatie ) la domiciliu; 
 j) sa trateze cu respect institutia scolara si pe reprezentantii acesteia. 
 
3.  Beneficiarul direct -  elevul se angajeaza: 
 
 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 orar, si sa 

participe la activitatile de evidentiere a identitatii scolii; 
 d) sa respecte prevederile Regulamentului Intern si ale Regulamentului 

de Organizare si Functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar; 
 e) sa invete potrivit nivelului de studiu si ritmului propriu de invatare; 
 f) sa se implice direct si sa raspunda solicitarilor profesorilor de a 

participa la dezvoltarea sa ca personalitate; 
 g) sa pastreze, in buna stare, bunurile scolii si sa foloseasca, cu grija, 

manualele transmisibile, puse la dispozitie, gratuit, de catre scoala; 
 h) sa  aiba o tinuta vestimentara / personala si o conduita decenta, 

neprovocatoare, neagresiva si neostentativa; 
 i)  sa aiba zilnic asupra sa carnetul de elev si sa il prezinte de cate ori 

este necesar profesorului /invatatorului/ dirigintelui/parintelui. 
 

III  Durata  acordului 
 
Prezentul acord se incheie pe durata scolarizarii elevului in unitatea de 
invatamant 
 
 

IV. Alte clauze 
 

 1. Orice neintelegere dintre parti se poate solutiona pe cale amiabila, in 
cadrul Consiliului profesorilor 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. Nerespectarea dovedita a angajamentelor asumate de scoala duce la 
aplicarea sanctiunilor legale si la o monitorizare stricta din partea 
Inspectoratului  Scolar. 

 4. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum 

si cel de conducere din cadrul unitatii de invatamant, raspund 
disciplinar conform art. 116 din legea nr. 128 / 1977 – Statutul  
personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 
incalcarea obligatiilor ce le revin potrivit prezentului contract, 
Contractului Individual de Munca, Regulamentului de Organizare si 
Functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si pentru 

incalcarea normelor de comportare, care dauneaza interesului 
invatamantului si prestigiului institutiei. 

 5. Nerespectarea, din culpa, de catre parinte sau reprezentantul legal, a 
obligatiei privind asigurarea frecventei scolare a elevului in 
invatamantul obligatoriu se sanctioneaza in conformitate cu prevederile 
din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011. 

 6. Nerespectarea, de catre elev, a prevederilor prezentului contract  
atrage dupa sine punerea  abaterilor savarsite de acesta in discutia 
Consiliului elevilor, a Consiliului profesorilor clasei si a Consiliului  
profesoral, urmata de aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute in 
Regulamentul de Organizare si Functionare a unitatilor de invatamant. 
 

 7. Prezentul acord 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 o alta unitate de invatamant ; 
 c) in situatia incetarii activitatii unitatii de invatamant ; 
 in alte cazuri prevazute de lege. 

 
Incheiat azi,________________ 2013,  in doua exemplare , in 

original, pentru fiecare parte. 
 
 
 

 

 Scoala Gimnaziala“Emil Isac” 
             Director,  
              Prof. Corina Bradea                            Beneficiar indirect, 
    __________________                                   ____________________ 
            


