
 
Având în vedere prevederile legale cuprinse în : 

- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011; 

- Ordinul nr.3753/09 februarie 2011 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind aprobarea unor  
măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ; 

- Constituţia României 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar 
- Regulamentul de Ordine Interioară al Colegiului Alexandru cel Bun  

- Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

Se încheie prezentul: 

 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 

LA COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN 

GURA HUMORULUI 
I Părţi semnatare 
1. Unitatea de învăţământ : Colegiul Alexandru cel Bun cu sediul în Gura Humorului, 

B-dul Bucovinei, nr 41, jud. Suceava, reprezentată prin director, prof. Mihaela Ursaciuc  și diriginte, 

prof._______________________________________ 

2. Beneficiarul indirect, domnul/doamna____________________________părinte/reprezentant legal 
al elevului, cu domiciliul în 

______________________________________________________________________ 

3. Beneficiarul direct___________________________________________________, elev. 
II Obiectul acordului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin 

implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia elevilor. 

ŞCOALA îşi asumă principala responsabilitate în procesul instructiv-educativ. 

ELEVUL îşi asumă responsabilitatea prin propria educaţie. 
PĂRINTELE se declară o persoană responsabilă prin educarea şi comportamentul copilului şi pentru 

colaborarea cu şcoala spre binele copilului. 

Pentru desfăşurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ, părţile se angajează, prin 
voinţă proprie, după cum urmează: 

III. Obligaţiile părţilor 

1. Şcoala se obligă: 
a) să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional în 

condiţii legale; 

b) să asigure cadrul adecvat şi transmiterea către elevi a cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii 

naţionale şi universale prevăzute în curriculumul naţional; 
c) să întreprindă acţiuni şi să aplice metode ce conduc la formarea capacităţilor intelectuale, a 

disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice,  

tehnice şi estetice; 
d) să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MEN pentru fiecare nivel 

de studiu;  

e) să asigure, împreună cu ASPA (Asociaţia Părinţilor) şi comunitatea locală  siguranţa elevilor pe 
perioada prezenţei acestora în incinta şcolii, precum şi în deplasările organizate de unitatea de învăţământ; 

 f)   să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului,viaţa intimă,privată şi 

familială a acestuia; 



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

 h) să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şcoala şi de care depinde 

bunul mers al procesului de învăţământ; 
i)să solicite implicarea părinţilor în stabilirea disciplinelor opţionale şi să stabilească C.D.Ş.-ul şi CDL-ul 

în funcţie de resursele şcolii şi de solicitările beneficiarilor; 

 j) să stabilească de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice şi apoi să îl pună în aplicare;  
k) să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări scrise şi semnate din partea părinţilor 

referitoare la rele practici în şcoală; 

 l) să revizuiască Regulamentul intern al şcolii, după consultarea părinţilor/reprezentanţilor legali, anual, 

în prima lună de şcoală; 
m) să recompenseze/sancţioneze, obiectiv şi echitabil, rezultatele şi conduita elevilor; 

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

2. Beneficiarul indirect - părintele/reprezentantul legal al elevului se obligă: 
a) să-şi asume responsabilitatea promovării în educaţie a principiilor, valorilor şi normelor de conduită 

susţinute de şcoala la care este înscris elevul;  

b) să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăşurată în afara 
şcolii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia; 

 c) să respecte prevederile Regulamentului intern al unităţii şcolare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar al MEN şi prezentul acord; 

 d) să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la cursuri şi să informeze dirigintele de îndată 
ce se impune absenţa acestuia de la program;  

e) să informeze dirigintele sau directorul, după caz,  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, a se lua măsuri cu 

privire la conduita sau situaţia şcolară a elevului;  

g) să se prezinte la şcoală cel puţin o dată pe lună pentru a discuta cu dirigintele situaţia şcolară a elevului; 

h)să respecte hotărârile ASPA (Asociaţia Părinţilor de la Colegiu). Să susţină financiar activitatea 
agenţilor de pază, pentru asigurarea siguranţei elevilor în perimetrul şcolii; 

 h) să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şi personalul şcolii. 

3. Beneficiarul direct - elevul se obligă: 
a)să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia, precum şi pe colegii săi;  

b) să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea celorlalţi din 

unitatea şcolară;  
c) să frecventeze regulat cursurile conform programului şi să participe la activităţi extracurriculare;  

d) să respecte prevederile Regulamentului intern al unităţii şcolare şi Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar al MEN;  

e) să înveţe potrivit nivelului de studiu şi ritmului propriu de învăţare;  
f) să se implice direct şi să răspundă solicitării profesorilor de a participa la dezvoltarea sa ca 

personalitate; 

 g) să păstreze în bună stare baza materială a şcolii şi să folosească cu grijă manualele transmisibile puse la 
dispoziţie gratuit de către şcoală; 

 h) să poarte în timpul programului şcolar ecusonul  personalizat al liceului şi să manifeste o conduită 

decentă, neprovocatoare, neagresivă şi neostentativă; 
 i) să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev şi să îl prezinte ori de câte ori este necesar 

profesorului/părintelui/dirigintelui.  

j)să folosească - pentru satisfacerea nevoilor pe care le implică statutul de elev - numai spaţiile 

şcolare destinate elevilor; 
k) să nu părăsească incinta şcolii în timpul programului, decât cu bilet de voie din partea profesorului de 

la clasă de la ora căruia se învoieşte sau a profesorului de serviciu; 

l) să nu posede, să nu consume sau să nu distribuie în incinta şcolii materiale cu caracter de propagandă 
politică sau obscene, ţigări, băuturi alcoolice, droguri; 



 

m) să nu utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs. 

În caz contrar, aparatele vor fi reţinute de către profesor, predate dirigintelui, sub proces verbal şi 
înmânate părintelui, tutorelui după ce se analizează şi se discută situaţia. 

 

 IV. Durata acordului: prezentul acord se încheie, pe durata unui ciclu de şcolarizare. 

(clasele IX-XII) 

 

V. Alte clauze: 

1. Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului clasei, al 
Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ şi al Consiliului de Administraţie. Orice problemă va fi 

adusă, în primul rând, la cunoştinţă dirigintelui clasei, apoi, după caz   forurilor superioare. 

 2. Părţile semnatare înţeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de decizie 
ale celorlalte părţi. Pentru abateri disciplinare grave, şcoala va cere transferul elevului la o altă unitate 

şcolară. 

 3.Nerespectarea de către elev a prezentului contract atrage după sine punerea abaterilor săvârşite de către 
acesta, în discuţia Consiliului clasei şi a Consiliului profesoral, urmată de aplicarea sancţiunilor 

disciplinare prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar şi în Regulamentul Intern 

 4.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 altă unitate de învăţământ( sancţiunile primite în cursul frecventării 
şcolii noastre rămân în vigoare) ; 

 c) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ:  

 

Sancţiuni prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar: 

1)Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele 

şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora, conform procedurii privind sancţionarea 
abaterilor disciplinare ale elevilor, elaborată de comisia CEAC .  

2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele: a) observaţie individuală; b) mustrare în faţa 

clasei şi/sau în faţa Consiliului clasei/Consiliului profesoral; c) mustrare scrisă; d) retragerea temporară 
sau definitivă a bursei; e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; f) mutarea disciplinară la o 

altă clasă paralelă, din aceeaşi şcoală; g) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul 

conducerii unităţii primitoare, h) exmatricularea(începând cu clasa a XI-a) 

 3) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal.  
 4) Sancţiunile de la punctele b,c,d,e,f,g sunt însoţite de scăderea notei la purtare. 

 5) Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor, cu repetitivitate de atenţionare de 3 (trei) ori, va fi 

sancţionată cu scăderea notei la purtare cu un punct. 
 

Încheiat astăzi, …………………………, în două exemplare, pentru şcoală, respectiv  părinte 

 
 BENEFICIARI INDIRECTI-PARINTI/TUTORI, -------------------------------------------------------------  

  

BENEFICIAR DIRECT-ELEV 

 
DIRIGINTE, ………………………………………………………. 

 

DIRECTOR …………………………………………………….. 
 



 


