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Nr. _________ /________ 2020 

 

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 

5079/2016, cu modificările şi completările din OMEN nr. 3027/2018, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OMENCS nr. 4742/2016 privind Statutul Elevului, se încheie prezentul: 

 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 

I. PĂRŢILE SEMNATARE 

1. Unitatea de învăţământ Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” din Târgu-Mureş, cu sediul în Târgu-Mureş, str. Șurianu, nr. 1-3, 

reprezentată prin director, prof. Popa Ioan Cornel 

2. Beneficiarul secundar al învățământului preuniversitar definit, conform legii, drept familia elevului, reprezentată prin d-na/d-nul 

_____________________________________________ părinte/tutore/susținător legal al elevului, cu domiciliul în localitatea 

__________________ str. _____________________ nr. ______, telefon mobil: __________________, email 

________________________________ 

3. Beneficiarul primar al învățământului preuniversitar reprezentat prin elevul _______________________________ din clasa ________ 

II. SCOPUL ACORDULUI 

Asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea și responsabilizarea părților implicate în educația 

beneficiarilor primari ai educației. 

III. DREPTURILE PĂRȚILOR: 

Drepturile părților semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în Regulamentul cadru privind organizarea și funcționarea unităților de 

învățământ preuniversitar și în Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unității de învățământ. 

IV. PĂRȚILE AU CEL PUȚIN URMĂTOARELE OBLIGAȚII: 

1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU” se obligă: 

a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ; 

b) să asigure respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecția muncii, de protecție civilă și de pază contra 

incendiilor în unitatea de învățământ; 

c) să se asigure că tot personalul unității respectă cu strictețe prevederile legislației în vigoare; 

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) să se asigure că personalul unității școlare are o ținută morală, demnă, un comportament responsabil în concordanță cu valorile educaționale 

care trebuie transmise elevilor; 

f) să sesizeze la nevoie instituțiile publice de asistență socială, educațională specializată, direcția generală de asistență generală și protecția 

copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a elevului; 

g) să se asigure că personalul nu desfășoară acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului precum și viața intimă, privată și familială a 

acestuia; 

h) să se asigure că personalul nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic elevul; 

i) ca personalul didactic să evalueze  elevul, corect și transparent și să nu condiționeze această evaluare sau calitatea prestației didactice la clasă, 

de obținerea oricărui tip de avantaje; 

j) să desfășoare activități care respectă normele de moralitate și nu pune în niciun moment în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a 

elevului; 

k) să se asigure că în unitatea școlară sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios; 

l) să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MEN pentru fiecare nivel de studiu/ciclu de şcolarizare în măsura 

în care beneficiază de suport financiar necesar; 

m) să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi părinţii acestora/reprezentanţii lor legali, într-un raport de egalitate; 

n) să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia elevului; 

o) să stabilească de comun acord cu părinţii calendarul întâlnirilor periodice şi apoi să-l pună în aplicare; 

p) să elibereze, la cerere, orice document şcolar ce serveşte interesului elevului sau a părintelui /reprezentantului legal; 

q) să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a părinţilor, referitoare la rele practici în şcoală; 

r) să elaboreze Regulamentul intern al şcolii, după consultarea elevilor şi a părinţilor / reprezentanţilor legali, anual, în prima lună de şcoală; 

s) să solicite implicarea părinţilor în stabilirea disciplinelor opţionale şi să stabilească curriculum-ul la decizia şcolii în funcţie de solicitările 

beneficiarilor; 

t) să recompenseze/sancţioneze, obiectiv şi echitabil rezultatele şi conduita elevilor, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare, a OMENCS nr. 5079/2016 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările din OMEN nr. 3027/2018 şi a Regulamentului intern; 

u) să explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte părţi semnatare. 

2. BENEFICIARUL SECUNDAR - PĂRINTELE/REPREZENTANTUL LEGAL AL ELEVULUI are următoarele obligații: 

a) să prezinte documentele medicale solicitate la înscrierea elevului în unitate în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de clasă pentru 

evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți elevi din unitate; 

b) să ia legătura cu dirigintele, cel puțin o dată pe lună, pentru a cunoaște evoluția elevului, conform ROFUIP titlu IX/cap. 2/art. 173/alin. 5; 

c) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniu precum și pentru orice faptă a elevului, desfăşurată în şcoală sau în afara şcolii, 

care ar putea prejudicia prestigiul şcolii; 

d)  să nu agreseze fizic, psihic și verbal și să trateze cu respect și considerație personalul Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” și reprezentanții ei; 

e) să-şi asume responsabilitatea promovării, în educaţia elevului, a principiilor, valorilor şi normelor de conduită susţinute de către Școala 

Gimnazială ”Liviu Rebreanu”; 

f)  să se integreze în comunitatea educaţională a Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” şi să contribuie la creşterea prestigiului acestuia în sistemul 

de învăţământ; 

g)  să îşi asume împreună cu elevul, responsabilitatea pentru a respecta prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar şi ale Regulamentului intern; 

h) să asigure frecvenţa zilnică la cursuri şi ţinuta elevului, adoptată de către Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, conform Regulamentului intern 

şi să informeze şcoala (prin secretariat, diriginte, director adjunct, director) de îndată ce se impune absenţa acestuia de la programul şcolar (cazuri 

de boală sau probleme familiale); 
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i) părintele/tutorele legal instituit sau susţinătorul legal este obligat să ia măsuri pentru asigurarea frecvenţei şcolare a elevului în învăţământul 

obligatoriu (clasele a V-a - a VIII-a) conform Legii educaţiei naţionale și a ROFUIP titlu IX/cap. 2/art. 173/alin. 1; 

j) să informeze şcoala cu privire la orice aspect, care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei şcolare/sociale a elevului; 

k) să dea curs solicitării Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu”, ori de câte ori este necesar, pentru a se lua măsuri cu privire la conduita sau situaţia 

şcolară a elevului;  

l) să asigure elevului, în limita posibilităţilor, condiţii decente de învăţare (durată şi locaţie) la domiciliu;  

3. BENEFICIARUL DIRECT - ELEVUL are următoarele obligații: 

a) de a se pregăti la fiecare disciplină, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare; 

b) de a avea un comportament civilizat și a purta ținuta adoptată de către Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”; 

c) de a nu distruge documentele școlare precum cataloage/carnete de elev/foi matricole/documente din portofoliul educațional; 

d) de a nu deteriora bunuri din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, 

mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ); 

e) de a nu aduce sau difuza în cadrul colegiului materiale care prin conținutul lor atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională 

a țării, care cultivă violența și intoleranța; 

f) de a nu organiza/participa la acțiuni de protest altfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

g) de a nu deține/consuma/comercializa în perimetru colegiului droguri/substanțe etnobotanice/băuturi alcoolice/țigări; 

h) de a nu introduce în perimetrul colegiului orice tip de arme/produse pirotehnice/spray-uri care pot afecta integritatea fizică și psihică a elevilor 

precum și a personalului; 

i) de a nu difuza/poseda materiale care au caracter obscen sau pornografic; 

j) de a nu aduce jigniri/agresivitate verbală în comportament față de ceilalți elevi sau de personalul Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu”; 

k) de a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor fără avizul dirigintelui; 

l) să frecventeze regulat, cursurile, conform programului orar, şi să participe la activităţile de evidenţiere a identităţii Școlii Gimnaziale ”Liviu 

Rebreanu” conform ROFUIP titlu VII/cap. 1/art. 101 și art. 102/alin.1;  

m) să respecte prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, a OMENCS nr. 5079/2016 privind Regulamentul cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările din OMEN nr. 3027/2018, a Regulamentului intern 

precum Regulile de circulație, Normele de securitate și de sănătate în muncă, Reguli de prevenire și stingere a incendiilor și Normele de 

protecția mediului;  

n) să se implice direct şi să răspundă solicitării profesorilor de a participa la dezvoltarea sa ca personalitate;  

o) să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev și cartela de acces, să le prezinte la intrarea în şcoală profesorului de serviciu, să prezinte carnetul, ori 

de câte ori este necesar, profesorului pentru notare şi părintelui pentru a lua la cunoştinţă situaţia şcolară. 

V. DURATA CONTRACTULUI 

      Prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învățământ. 

VI. ALTE CLAUZE 

1. Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului profesorilor clasei şi al Consiliului profesoral al şcolii. 

2. Părţile semnatare înţeleg că respectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de atitudine ale celorlalte părţi. 

3. Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de şcoală duce la aplicarea sancţiunilor legale şi la o monitorizare strictă din partea 

Inspectoratului Şcolar Judeţean; 

4. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar precum şi conducerea Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” răspund disciplinar 

conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, a Contractului individual de muncă, a OMENCS nr. 5079/2016 privind Regulamentul cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările din OMEN nr. 3027/2018 şi a Regulamentului 

intern, pentru încălcarea prevederilor prezentului Acord de parteneriat pentru educaţie. 

5. Nerespectarea din culpă de către părinte sau reprezentantul legal a obligaţiei privind asigurarea frecvenţei şcolare a elevului în învăţământul 

obligatoriu se sancţionează conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului intern. 

6. Nerespectarea de către elev a prevederilor prezentului acord atrage după sine punerea abaterilor săvârşite de acesta în discuţia Consiliului 

elevilor, a Consiliului profesorilor clasei şi a Consiliului Profesoral, urmată de aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute în Legea educaţiei 

naţionale, în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, în Regulamentul intern și în Statutul elevului; 

7. Nerespectarea de către părinte sau reprezentantul legal a angajamentelor din prezentul acord şi în situaţia nesoluţionării, pe cale amiabilă, din 

vina dovedită a părintelui sau reprezentantului legal, a problemelor ivite, precum şi în cazul manifestării unei atitudini necooperante din partea 

părintelui sau reprezentantului legal şi care denotă lipsă de încredere în principiile educaţionale ale Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” şi în 

deciziile luate de conducerea acestuia, de Consiliul profesoral, Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” va renunţa la colaborarea cu părinţii elevului, 

caz în care se impune transferul acestuia la altă unitate şcolară. 

8. Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri: 

a) în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, situaţie în care se va încheia un nou contract cu celălalt părinte al elevului sau 

cu reprezentantul legal al acestuia. În astfel de situaţii părintele se obligă ca în termen de 30 de zile de la data decăderii din drepturi să anunţe în 

scris şi să depună la secretariatul şcolii o copie a sentinţei judecătoreşti care reglementează această situaţie; 

b) în cazul transferului elevului la o altă unitate de învăţământ; 

c) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ; 

d) alte cazuri prevăzute de lege.  

    Încheiat astăzi,  ________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

Prezentul Acord de parteneriat pentru educație a fost aprobat în ședința Consiliului de administrație din data de ................................. 

 

                    Școala Gimnazială                                                   Beneficiar secundar,                                      Beneficiar direct, 

              „Liviu Rebreanu”Tg.Mureș                                       Nume și prenume părinte                               Nume și prenume elev 

                        DIRECTOR,                                                       

                   prof. Popa Ioan Cornel                                           ____________________________                     ________________________     

                        semnătura,                                                                    semnătura,                                                       semnătura,  

               ____________________                                           ______________________                               ____________________ 
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