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 Având în vedere prevederile  Legii Educaţiei Naţionale Nr.1/ 2011,cu modificările şi completările ulterioare, ale 

Regulamentului –cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 

5447/31.08.2020,ale Legii nr. 272/2004  privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, se încheie prezentul  

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

I. Părţile semnatare  
1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SCARLAT LONGHIN” DOFTEANA, cu sediul în str. Păcii, nr. 76,com. Dofteana, jud. 

Bacău, reprezentată prin director, prof. Irimia Ana-Nicoleta;  

2. BENEFICIARII secundari ai învăţământului preuniversitar, familia preşcolarilor/elevilor, reprezentată prin dna/dl 

……………………………………………………………………………….., părinte/tutore/reprezentantul  legal  al  elevului, cu  

domiciliul în  …………………………………………………………………………………………...…… 

3. BENEFICIARUL primar, preșcolarul/elevul: ………………………………………………………………………, 

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

responsabilizarea părţilor în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei.  

1. Şcoala îşi asumă principala responsabilitate în procesul instructiv educativ.  

2. Părintele se declară o persoană responsabilă pentru educarea copilului şi pentru colaborarea cu şcoala spre binele copilului.  

3. 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-cadru 

privind Organizarea şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de funcţionare a 

unităţii de învăţământ. 

1. Şcoala:  

a. 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;  

b. poate organiza, la cererea părinţilor, activităţi cu elevii după orele de curs, prin programul „Şcoala după şcoală". 

2. Beneficiarii secundari ai învăţământului preuniversitar: Părinţii/tutorii/ susţinătorii legali ai elevului:  

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

b. au acces în incinta şcolii numai în unul din următoarele cazuri: au fost solicitaţi/au fost programaţi pentru o discuţie cu un 

cadru didactic sau cu directorul unităţii; desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; depun o cerere/alt document la 

secretariatul unităţii; participă la întâlnirea organizată de către învățător sau diriginte. 

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

d. au dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil/elev, prin discuţii amiabile sau 

cereri scrise (respectându-se procedurile ROFUIP);  

e. 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;  

f. 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;  

g. pot propune o uniformă personalizată a școlii;  

h. se pot implica activ în asigurarea securităţii elevilor pe durata orelor de curs, precum şi la activităţile educative, extraşcolare 

şi extracurriculare cu dirigintele clasei /profesorul pentru învăţământ preşcolar/ primar;  

3. Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar:  
a. 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;  

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

IV.Obligaţiile părţilor:  
    1.Unitatea  de învăţământ 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 protecție a muncii, de protecție 

civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ; 

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

d) să se asigure că toți beneficiarii primari și secundari ai educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației 

specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învățământ să aibă o ținută morală demnă, un comportament responsabil, în concordanță cu valorile 

educaționale, pe care să le transmită beneficiarului direct; 
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f) să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență 

socială și protecția copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a beneficiarului 

primar al educației; 

g) să se asigure că personalul din învățământ nu desfășoară acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a beneficiarului 

primar al educației, viața intimă, privată și familială a acestuia; 

h) să se asigure că personalul din învățământ nu va aplica pedepse corporale și nu va agresa verbal sau fizic beneficiarul 

primar al educației; 

i) ca personalul didactic să evalueze direct beneficiarii primari ai educației, corect și transparent, și să nu condiționeze 

această evaluare sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje; 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activități care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în 

pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a beneficiarilor primari ai educației, respectiv a personalului unității de 

învățământ; 

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

l) să asigure consilierea şi informarea elevilor în scopul orientării profesionale, respectiv consilierea psihologică şi socială 

prin personal de specialitate;  

m) să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia elevului /copilului;  

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

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

p) să analizeze şi să decidă, prompt şi responsabil, referitor la orice solicitare din partea părintelui/elevului;  

q) să asigure transparenţa tuturor activităţilor derulate, organizate/aprobate de MENCS; 

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

practici în 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;  

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

      2. Beneficiarul secundar al învățământului preuniversitar are următoarele obligații:  

a) asigură frecvența școlară a beneficiarului primar în învățământul obligatoriu și ia măsuri pentru școlarizarea acestuia, până 

la finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educației în unitatea de învățământ, în 

vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți 

beneficiari direcți din colectivitate/unitatea de învățământ; 

c) cel puțin o dată pe lună ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

preșcolar/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția beneficiarului primar al 

educației; 

d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de beneficiarul primar al educației; 

e) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ; 

f) nu agresează fizic, psihic, verbal personalul unității de învățământ. 

g) să-şi asume responsabilitatea promovării, în educaţia elevului/copilului a principiilor, valorilor şi normelor de conduită, 

susţinute de şcoala la care este înscris;  

h) să-şi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăşurată în afara şcolii, dar care ar putea 

prejudicia prestigiul acesteia;  

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

j) 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;  

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

l) să asigure siguranţa deplasării copiilor de acasă la şcoală, de la şcoală acasă, de acasă la microbuz şi de la microbuz acasă. 

m) să respecte măsurile  de prevenire a îmbolnăvirilor cu SarsCov-2; 

     3.  Beneficiarul direct are următoarele obligații:  

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de 

programele școlare; 

b) de a frecventa cursurile şi de a participa la toate activităţile existente în programul unităţii;  

c) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă în unitatea de învățământ; 

d) de a respecta Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, regulile de circulație, normele de securitate 

și de sănătate în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție a mediului; 

e) de a nu distruge documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 

educațional etc.; 

f) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de învățământ, cărți de la 

biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.); 
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g) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, 

suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța; 

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

i) de a nu deține/consuma/comercializa, în perimetrul unității de învățământ, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi 

alcoolice, țigări; 

j) de a nu introduce și/sau face uz, în perimetrul unității de învățământ, de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, 

cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin 

acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de învățământ; 

k) de a nu poseda și/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

l) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității 

de învățământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

m) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violență în unitatea de învățământ și în proximitatea acesteia; 

n) de a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau al 

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte. 

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

p) să poarte uniforma convenită de către comitetul de părinţi al clasei şi de către îndrumătorul clasei;  

q) să păstreze şi să pună la dispoziţia factorilor interesaţi portofoliul educaţional în integralitatea şi totalitatea componentelor 

sale;  

r) să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar; 

s) să înlocuiască manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual 

deteriorat;  

t) să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev şi să îl prezinte ori de câte ori este necesar profesorului /părintelui/dirigintelui. 

u) să respecte toate măsurile de prevenire a îmbolnăvirii cu SarsCov-2 stabilite la nivelul școlii/grădiniței. 

Obligațiile preșcolarilor: 

 Să nu efectueze vizite în alte clase; 

 Să își păstreze locul în bancă pe parcursul activităților; 

 Vor  fi limitate  deplasările  în  clasă,  pe cât  posibil; 

 Este  interzis  schimbul  de obiecte  personale; 

 Întâlnirile  dintre preșcolari  vor  fi limitate  în  perimetrul  clasei; 

 Preșcolarii  trebuie  să se spele  pe mâini  înainte  și după ce merg  la  toaletă; 

 După  dezinfecția  mâinilor,  preșcolarii  vor  merge  direct  în  sălile  de clasă; 

 Preșcolarii nu au voie să interacționeze fizic (nu  se vor  îmbrățișa,  nu   își  vor  atinge  reciproc  mâinile  și nu   vor  sta  

aproape  unul  de celălalt); 

Obligațiile elevilor din ciclul primar 

 - purtarea măștii este obligatorie; 

 - respectarea distanțării fizice de 1 metru (în clasă, pe hol, la baie, în microbuz, în curtea școlii etc.); 

 - spălarea și dezinfectarea mâinilor frecvent (la intrarea în școală, înainte și după folosirea toaletei, înainte de a mânca, 

la plecarea din școală); 

 - vor folosi doar obiecte și alimente personale (este interzis schimbul între elevi, nu se vor organiza aniversări); 

 - își vor păstra locul stabilit în clasă; 

 - deplasarea prin clasă fără acceptul cadrului didactic este interzisă; 

 - este interzisă deplasarea la alte clase (frați, surori, rude); 

 - recreerea în pauze se va realiza cu respectarea distanțării fizice (nu se vor organiza jocuri de grup).  

      Obligațiile elevilor din ciclul gimnazial 

 Să poarte masca de protecție obligatoriu pe toată durata desfășurării orelor de curs atât în interior cât și în exteriorul 

unității de învățământ; 

 Să nu efectueze vizite în alte clase; 

 Să își păstreze locul în bancă pe parcursul orelor de curs; 

 Vor  fi limitate  deplasările  în  clasă,  pe cât  posibil; 

 Este  interzis  schimbul  de obiecte  personale; 

 Întâlnirile  dintre  elevi  vor  fi limitate  în  perimetrul  clasei; 

 Elevul de serviciu aerisește clasa în timpul pauzelor; 

 Elevul trebuie să își aducă pachețel cu mâncare și apă, neavând voie să împartă cu ceilalți colegi; 

 Elevii  trebuie  să se spele  pe mâini  înainte  și după ce merg  la  toaletă; 

 După  dezinfecția  mâinilor,  elevii  vor  merge  direct  în  sălile  de clasă; 

 Elevii au obligația de a avea asupra lor două măști, una pe față iar cealaltă de rezervă, ambalată în ghiozdan; 

 Va  fi interzisă  crearea de grupuri  de elevi  din  clase  diferite; 
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 Elevii nu au voie să interacționeze fizic (nu  se vor  îmbrățișa,  nu   își  vor  atinge  reciproc  mâinile  și nu   vor  sta  

aproape  unul  de celălalt); 

  Elevii  nu   vor  consuma  în  comun  mâncarea  sau băuturile  și nu   vor  schimba  între  ei  obiectele  de folosință  

personală  (telefoane,  tablete,  instrumente  de scris,  jucării  etc.); 

 Schimbul  măștii  de protecție  între  persoane  este  interzis; 

V. Durata acordului - Prezentul acord se încheie pe durata şcolarizării elevului în unitatea de învăţământ. 

VI. Alte clauze  
1. În baza Legii educației naționale Nr. 1/2011, modificată și completată, și a Ordinului Nr. 5298/2011, elevii unității noastre 

beneficiază, în mod gratuit, de asistență psihopedagogică și servicii de consiliere școlară și orientare școlară și profesională. 

Aceste servicii sunt asigurate de Cabinetul de Asistență și Consiliere Psihopedagogică, atât față în față, cât și în sistem 

online. Prin semnarea prezentului contract, vă dați acordul cu privire la aceste servicii. Părintele/tutorele/reprezentantul legal 

care refuză serviciile enumerate anterior au obligația de a informa școala în scris în termen de 14 zile calendaristice de la 

semnarea prezentului contract. 

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

profesoral al unităţii de învăţământ.  

3. Părţile semnatare înţeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de atitudine ale celorlalte părţi.  

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

din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean.  

5. 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 învăţământului şi prestigiului instituţiei.  

6. Nerespectarea, din culpă, de către părinte sau reprezentantul legal, a obligaţiei privind  asigurarea frecvenţei şcolare a 

elevului în învăţământul obligatoriu constituie contravenţie şi poate fi sancţionată cu amendă între 100 - 1000 lei, în 

conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.  

7. 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: a. observaţia 

individuală; b. mustrare scrisă; c. retragerea temporară sau definitivă a bursei; d. mutarea disciplinară la o clasă paralelă; 

e. în funcție de gravitatea abaterilor, sancțiunile pot fi însoțite de scăderea notei la purtare aprobată de Consiliul Profesoral 

al unității de învățământ. 

8. Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri:  

a. în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou contract cu celălalt părinte 

al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia;  

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

c. în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ; 

d. alte situaţii prevăzute de lege.  

 

Încheiat azi, ____________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.  

                       

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana 

 

Director,  Director adj.,                                              Îndrumător de clasă,                                                                                                             

Prof. Irimia Ana Nicoleta                        prof. David Daniela-Ecaterina                     ed./înv./dirig., 

 

 

 

 

Beneficiar indirect*), ........................................................................  

 

*)Părintele/tutorele/susţinătorul  legal, pentru elevii din învățământul preşcolar,primar, gimnazial 

 

 

Am luat cunoștință,  

 

♦ beneficiar direct, elevul (în vârstă de cel puțin 14 ani), ............................................ 

 


