
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” S U C E A V A 
str.  Mihai  Viteazu       nr. 24         720059     e-mail:  cnpetruraressv@gmail.com 

tel.:   0230-520822     fax:   0330-401178       web:    cnprsv.ro 

 

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

ulterioare, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat prin OMENCȘ nr. 

5079/31.08.2016, ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 

se încheie prezentul: 

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 
 
I. Părţile semnatare 

 

1. Colegiul Naţional "Petru Rareş", cu sediul în Suceava, reprezentat prin director, prof. Dungeanu Daniela. 

2. Beneficiarul secundar al educaţiei, dna/dl. ________________________________________, părinte/reprezentantul legal al 

elevului, cu domiciliul în _______________________________________________________, 

3. Beneficiarul primar 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. 

 

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 de organizare şi funcţionare a colegiului. 

 

IV. Obligaţiile părţilor :  

1. Şcoala se obligă:  

a) să asigure cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional, în condiţii optime și legale; 

b) să creeze condițiile de asigurare a securității şi siguranţei elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şcolii, precum şi în 

acțiunile extrașcolare organizate de colegiu şi aprobate de conducerea acestuia;  

c) să asigure respectarea condițiilor și exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de 

pază contra incendiilor în colegiu; 

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

e) să coopereze cu instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şi de care depinde bunul mers al procesului de învăţământ; 

f) să aducă la cunoștință corect și la timp beneficiarilor educației prevederile legislative școlare în vigoare;  

g) să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi părinţii acestora/reprezentanţii lor legali, să analizeze şi să decidă, 

prompt şi responsabil, referitor la orice solicitare din partea părintelui/elevului; 

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

i) ca personalul colegiului să aibă o ținută morală demnă și un comportament responsabil; 

j) 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 elevului; 

k) să se asigure că personalul din colegiu nu desfășoară acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată 

și familială a acestuia; 

l) să se asigure că personalul din colegiu nu va aplica pedepse corporale, precum și nu va agresa verbal sau fizic elevii; 

m) ca personalul didactic să evalueze elevii corect și transparent, și să nu condiționeze această evaluare sau calitatea prestației 

didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje; 

n) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul unității de învățământ, în limita 

prevederilor legale în vigoare; 

o) să comunice în scris, în cel mult 10 zile de la încheierea semestrului/anului şcolar situaţia elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţie 

neîncheiată sau sancţionaţi; 

p) să recompenseze obiectiv şi echitabil, rezultatele şi conduita elevilor; 

q) să sancţioneze, obiectiv şi echitabil, abaterile disciplinare săvârșite de elevi, în limitele prevederilor legale; 

r) să desfășoare în școală activități care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în pericol sănătatea și integritatea 

fizică sau psihică a elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ. 

 

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

a) să respecte prevederile ROFUIP și Regulamentul de organizare şi funcţionare a colegiului; 

b) să-şi asume responsabilitatea promovării, în educaţia elevului a principiilor, valorilor şi normelor de conduită, susţinute de şcoală; 

c) să prezinte documentele medicale solicitate la înscrierea elevului în școală, la începutul fiecărui an școlar și ori de câte ori este 

solicitat, în vederea menținerii unui climat sănătos în clasă/școală, pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți elevi din 

comunitatea școlară; 

d) să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a acestuia, desfăşurată în interiorul sau în afara şcolii, faptă 

care ar putea prejudicia prestigiul și imaginea acesteia; 



e) să asigure și să controleze frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la cursuri, conform regulamentului școlii şi să informeze 

dirigintele de îndată ce se impune absenţa acestuia de la program; 

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

g) să dea curs solicitării școlii, ori de câte ori este necesar, de a se lua măsuri cu privire la conduita sau situaţia şcolară a elevului; 

h) să răspundă material pentru distrugerile și pagubele cauzate de elev bunurilor din baza materială a şcolii; 

i) să ia legătura, cel puţin o dată pe lună, cu dirigintele elevului pentru a cunoaște evoluția,  situaţia şcolară şi disciplinară a acestuia; 

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

k) să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi pe reprezentanţii ei. 

 

3. Beneficiarul primar - elevul se obligă: 

a) să respecte prevederile ROFUIP și Regulamentul de organizare şi funcţionare a colegiului, regulile de circulație, normele de 

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

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

c) să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea celorlalţi; 

d) să frecventeze, regulat, cursurile, conform programului orar, să se pregătească la fiecare disciplină în scopul dobândirii 

competențelor și cunoștințelor prevăzute de programele școlare; 

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

f) să păstreze în bună stare bunurile şcolii şi să folosească cu grijă manualele transmisibile, puse la dispoziţie de către şcoală; 

g) să aibă o ţinută vestimentară/personală, un comportament civilizat şi o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă şi 

neostentativă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a colegiului; 

h) să aducă la cunoştinţa părinţilor situaţia sa şcolară şi să-i informeze asupra datei şi orei de desfăşurare a şedinţelor cu părinţii şi a 

planificării orei de consiliere; 

i) să prezinte, de fiecare dată, la intrarea în incinta școlii ecusonul de identificare; 

j) să nu distrugă documente școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educațional etc.; 

k) să nu aducă/difuzeze, în școală, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională 

a țării, care cultivă violența și intoleranța; 

l) să nu organizeze/participe la acțiuni de protest, altfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

m) să nu dețină/consume/comercializeze, în școală și în afara acesteia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări; 

n) să nu introducă și/sau să nu facă uz, în perimetrul școlii, de orice tipuri de arme sau 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 elevilor și personalului școlii; 

o) să nu posede și/sau difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

p) să nu aducă jigniri și să nu manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul școlii sau să nu 

lezeze în orice mod imaginea publică a acestora; 

q) să nu provoace/instige/participe la acte de violență în școală și în afara ei; 

r) să nu părăsească incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu, profesorului 

diriginte sau al conducerii școlii. 

 

V. Durata contractului: Prezentul contract se încheie pe durata unui ciclu de şcolarizare a elevului în unitatea de învăţământ. 

 

VI. Alte clauze: 

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

Consiliului de administraţie al școlii; 

2. Părţile semnatare înţeleg că nerespectarea 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; 

4. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din cadrul unităţii de învăţământ, răspund 

disciplinar conform Legii 1/2011 - Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru încălcarea 

obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract, Contractului Individual de Muncă, Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, şi pentru încălcarea normelor de comportare, care dăunează interesului învăţământului şi 

prestigiului instituţiei; 

5. Nerespectarea, de către elev, a prevederilor prezentului contract atrage după sine punerea abaterilor săvârşite de acesta în discuţia 

Consiliului Elevilor, a Consiliului clasei şi a Consiliului profesoral, urmată de aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute în OFUIP. 

6. Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri: 

a) în cazul absolvirii; 

b) 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; 

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

d) alte cazuri prevăzute de lege. 

 

Încheiat azi, ......... septembrie 2018, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară. 

 

Director Colegiul Naţional "Petru Rareş"    Părinte/reprezentant legal 

Prof. Daniela Dungeanu 

 

Diriginte,     Am luat la cunoştinţă    

    Elev (dacă a împlinit 14 ani) 


