COLEGIUL NAŢIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
Str. Călugăreni, NR.49, Sebeş, 515800
Tel.: 0258 – 731217, Fax: 0258 – 730756
Având în vedere prevederile Constituţiei României, ale Legii Învăţământului 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:
Acord de parteneriat pentru educaţie
I. Părtile semnatare
1. Unitatea de învatamânt : Colegiul Naţional “Lucian Blaga”, cu sediul în Sebeş, str.Călugăreni, nr.49, reprezentată prin
director, dl.prof.Nicolae Moga
2.Beneficiarul indirect: parintele/reprezentantul legal al elevului, d-na/dl :
_______________________________________________________,
cu domiciliul în :__________________________________________
3.Beneficiarul direct: elevul :
_______________________________________________________,
născut la data de : ________________
II. Obiectul acordului : asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ, prin implicarea şi
responsabilizarea părţilor în ceea ce priveşte educaţia copiilor/elevilor.
Şcoala îşi asumă principala responsabilitate în procesul instructiv-educativ.
Elevul îsi asumă, de asemenea, răspunderea pentru propria educaţie.
Părintele se declară o persoană responsabilă pentru educarea şi comportamentul elevului şi pentru colaborarea permanentă
cu şcoala.
III. Drepturile părţilor
Drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar(ROFUIP) şi în Regulamentul de Ordine Interioară (ROI)
IV. Obligaţiile părţilor
Pentru desfăşurarea la standarde de calitate a procesului instructiv-educativ, părţile se angajează, prin voinţă
proprie, după cum urmează:
1. Şcoala se angajează :
a) să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional în condiţii legale;
b) să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MECTS pentru fiecare nivel de studiu/ciclu
de şcolarizare;
c) să asigure securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi în spaţiul şcolar, precum şi în
deplasările organizate de unitatea de învăţământ;
d) să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şi de care depinde bunul mers al procesului
de învăţământ;
e) să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi părinţii acestora/reprezentanţii lor legali, într-un raport de
egalitate;
f) să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a elevului;
g) să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia elevului ;
h) să stabilească, de comun acord cu parinţii, calendarul întâlnirilor periodice şi apoi să îl pună în aplicare;
i) să elibereze, la cerere, orice document şcolar ce serveşte interesului elevului ;
j) să asigure accesul egal la educaţie, în limitele planului de şcolarizare şi a efectivelor aprobate;
k) să asigure un climat propice desfăşurării procesului instructiv-educativ;
l) să asigure elevilor asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită la cabinetele şcolare respective din cadrul CNLB;
m) să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări din partea elevilor sau a părinţilor referitoare la rele
practici în şcoală;
n) să recompenseze/sancţioneze, obiectiv şi echitabil, activitatea şi conduita elevilor ;
o) să explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte două părţi semnatare.
p) să asigure prin site-ul şcolii (www.cnlb.ro) comunicarea cu familia şi transparenţa tuturor activităţilor derulate,
organizate/aprobate de şcoală;
2. Părintele/reprezentantul legal al elevului, ca beneficiar indirect, se angajează :
a) să îşi asume responsabilitatea promovării în educaţia elevului, a principiilor, valorilor şi normelor de conduită susţinute
de CNLB;
b) să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ
Preuniversitar(ROFUIP), Regulamentului de ordine interioara (ROI), alte reguli şi proceduri specifice CNLB;
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c) să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la cursuri conform ROI şi să informeze şcoala de îndată ce
se impune absenţa acestuia de la program, prezentând, personal, în termen de maxim 7 zile, dirigintelui actele
justificative pentru absenţele elevului minor (art.94, alin (4), (5), (6) ROFUIP);
d) să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, inclusiv cele din afara şcolii, care ar
putea prejudicia prestigiul acesteia;
e) să informeze şcoala cu privire la orice aspect care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei şcolare/sociale a elevului ;
f) să dea curs solicitării conducerii instituţiei de învăţământ, ori de câte ori este necesar, pentru a se lua măsuri cu privire la
conduita sau situaţia şcolară a elevului ;
g) să ia legătura cu dirigintele, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte situaţia şcolară a elevului (art.45
ROFUIP);
h) să comunice permanent cu şcoala, folosind toate mijloacele proprii CNLB;
i) să se integreze în comunitatea educaţională a CNLB şi să contribuie la creşterea prestigiului şcolii;
j) să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi pe reprezentanţii acesteia;
k) să îi asigure elevului, în limita posibilităţilor, condiţii decente de învăţare la domiciliu;
3. Elevul, ca beneficiar direct, se angajează :
a) să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia, precum şi pe colegii săi;
b) să aibă un comportament care să nu afecteze sănatatea, securitatea, demnitatea şi libertatea celor din unitatea şcolară ;
c) să frecventeze regulat cursurile, conform programului şcolar şi să participe la activităţile extracurriculare organizate de
şcoală;
d) să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ
Preuniversitar(ROFUIP), Regulamentului de ordine interioara (ROI), alte reguli şi proceduri specifice CNLB;
e) sa înveţe potrivit nivelului de studiu şi ritmului propriu de învatare;
f) să se implice direct în activităţile şcolare şi să răspundă solicitărilor profesorilor legate de procesul educaţional;
g) să păstreze în bună stare bunurile şcolii, manualele şi materialele auxiliare puse la dispoziţie de către şcoală;
h) să cunoască şi să respecte normele de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
i) să aibă o ţinută vestimentară/personală şi o conduită decentă, neostentativă, conform ROI;
j) să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev şi să îl prezinte ori de câte ori este necesar profesorilor/părinţilor/dirigintelui.
V. Durata acordului
Prezentul acord se încheie pe durata şcolarizării elevului în CNLB.
VI. Alte clauze
1. Orice neîntelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului profesorilor clasei, Consiliului de
administraţie şi Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ.
2. Părţile semnatare înţeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de atitudine ale celorlalte părţi.
3. Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de către şcoală duce la aplicarea sancţiunilor legale în vigoare celor
vinovaţi.
4. Personalul didactic de predare, personalul auxiliar, precum şi cel de conducere din cadrul CNLB răspund disciplinar
conform art.116 din Legea nr.128/1997 – Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
încălcarea obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract, Contractului Individual de Muncă, ROFUIP şi pentru
încălcarea normelor de comportare, care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.
5. Nerespectarea, din culpă, de către părinte/reprezentant legal a obligaţiei de a asigura frecvenţa şcolară a elevului
în învăţământul obligatoriu constituie contravenţie şi se sancţionează de către autorităţile abilitate cu amendă între
100 lei – 1000 lei ori cu muncă echivalentă în folosul comunităţii, în conformitate cu prevederile art. 360 din Legea
nr. 1/2011.
6. În cazul nerespectarii de către părinte/reprezentant legal a angajamentelor din prezentul acord şi în situatia nesolutionarii,
pe cale amiabila, din vina parintilor, a problemelor ivite, precum si în cazul manifestarii unei atitudini necooperante din
partea parintilor si care denota lipsa de încredere în principiile educationale ale CNLB si în deciziile luate de Consiliul
profesoral al scolii, CNLB va renunta la colaborarea cu parintii elevului, caz în care se impune transferul acestuia la alta
unitate scolara.
7. Nerespectarea de către elev a prevederilor prezentului contract atrage după sine punerea abaterilor săvârşite de acesta în
discuţia Consiliului profesorilor clasei, Consiliului profesoral, urmată de aplicarea sancţiunilor disciplinare prevazute în
ROFUIP şi ROI;
8. Prezentul acord încetează de drept în urmatoarele cazuri:
a) în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou contract cu celalalt
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) la absolvirea şcolii;
e) alte cazuri prevazute de lege.
Încheiat astăzi, ..................., în ...... exemplare, în original, pentru fiecare parte.
Unitate scolară,
Colegiul Naţional“Lucian Blaga” Sebeş
Director,
prof. Nicolae Moga

Beneficiar indirect-parinte\
reprezentant legal,

Beneficiar direct-elev,

..................................................

........................................
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