
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Având în vedere prevederile Legii educației naționale 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. 5.079/2016, ale Statutului elevului aprobat prin 
OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016, ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul: 

 
CONTRACT EDUCAȚIONAL 

 
I. PĂRȚI SEMNATARE: 
1. Unitatea de învăţământ  COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU, cu sediul în BACĂU, 

strada Spiru Haret, nr. 6, reprezentată prin director, doamna prof. dr. Băisan Elena-Lavinia 
2. Beneficiarul indirect - părinte / tutore / susținător legal al elevului / elevei  dna /dl 

…………….………………………………….……………………., cu domiciliul în localitatea ……………………………………………, strada 
……………………………………………………………… nr.……… 

3. Beneficiarul direct al educaţiei, …………….…………………………..……………………………………… elev / elevă în clasa a XII-a G.  
 

II. OBIECTUL ACORDULUI: 
               Asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea şi responsabilizarea 
părților implicate în educația beneficiarilor direcți. 
               Şcoala îşi asumă principala responsabilitate în procesul instructiv - educativ. Elevul îşi asumă răspunderea 
pentru propria educație. 
               Părintele / Tutorele / Susținătorul legal al beneficiarului direct al educației se declară o persoana 
responsabilă pentru educarea şi comportamentul copilului şi pentru colaborarea cu şcoala spre binele copilului. 

 
III. DREPTURILE PĂRȚILOR: drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în R.O.F.U.Î.P., 

STATUTUL ELEVULUI aprobat prin OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016 și în R.O.I. al Colegiului Național Pedagogic 
„Ștefan cel Mare” Bacău. 

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

 
IV.1. Unitatea de învăţământ are următoarele obligaţii: 

a) să asigure spațiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educațional în condiții optime; 
b) să ofere servicii educaționale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MEN pentru fiecare nivel de studiu 

/ciclu de şcolarizare; 
c) să răspundă de 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; 
d) să asigure securitatea şi siguranța elevilor pe perioada prezenței acestora în spațiul școlar, precum şi în deplasările 

organizate de unitatea de învățământ şi aprobate de Inspectoratul Şcolar; 
e) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul unității de 

învățământ, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
f) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de elevi, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare; 
g) personalul unității de învățământ trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile 

educaționale pe care le transmite elevilor și un comportament responsabil; 
h) personalul unității de învățământ are obligația să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență socială / 
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educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu aspecte care 
afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a elevului / copilului; 

i) personalul unității de învățământ trebuie să dovedească respect și considerație în relațiile cu elevii și cu părinții / 
susținătorii legali ai acestora; 

j) personalului unității de învățământ îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică 
a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia; 

k) personalului unității de învățământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal sau 
fizic elevii şi / sau colegii; 

l) personalului didactic îi este interzis să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației didactice la clasă 
de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinți / tutori / susținători legali ai acestora; 

m) sunt interzise activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități care pot pune în pericol sănătatea și 
integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului unității de învățământ, precum și 
activitățile de natură politică și prozelitismul religios. 
 

IV.2. Beneficiarul indirect  părintele / tutorele / susținătorul legal  al copilului / elevului are următoarele obligaţii: 
a) să-şi asume responsabilitatea promovării în educația copilului / elevului a principiilor, valorilor şi normelor de 

conduită susținute de şcoala la care este înscris; 
b) să nu se angreneze în afirmații defăimătoare la adresa şcolii, a cadrelor didactice şi a altor elevi; 
c) să trateze cu respect și considerație instituția de învățământ și pe reprezentanții ei și să nu agreseze fizic, psihic, 

verbal personalul unității de învățământ; 
d) să asigure frecvența școlară zilnică și să ia măsuri pentru școlarizarea copilului / elevului, până la finalizarea 

studiilor; nerespectarea acestei obligații va fi sancționată conform prevederilor din R.O.F.U.Î.P. şi STATUTUL 
ELEVULUI aprobat prin OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016; 

e) să prezinte documentele medicale solicitate, la înscrierea copilului / elevului în unitatea de învățământ, în vederea 
menținerii unui climat sănătos la nivel de clasă și evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți elevi din 
colectivitate / unitatea de învățământ; 

f) să asigure purtarea ținutei vestimentare decente şi adecvate (pantalon, respectiv fustă de culoare neagră, bluză / 
cămaşă albă) și al semnului distinctiv al unității de învățământ de către copil / elev la cursuri, conform 
R.O.F.U.Î.P., STATUTUL ELEVULUI aprobat prin OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016 şi R.O.I. şi să informeze şcoala de 
îndată ce se impune absența acestuia de la program; 

g) să informeze şcoala cu privire la orice aspect, care poate contribui la îmbunătățirea situației şcolare / sociale a 
copilului; 

h) ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea /  învățătorul / profesorul diriginte pentru a cunoaște 
evoluția copilului / elevului; 

i) să asigure păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, învățător / profesor diriginte și 
de Consiliul clasei; 

j) să acopere toate cheltuielile materiale ocazionate de sustragerea / deteriorarea / distrugerea bunurilor din 
patrimoniul școlii, cauzate de copil / elev, conform prevederilor din R.O.F.U.Î.P., STATUTUL ELEVULUI aprobat prin 
OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016; 

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

l) să respecte prevederile R.O.F.U.Î.P., STATUTUL ELEVULUI aprobat prin OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016 și R.O.I. 
 

IV.3. Beneficiarul direct  elevul  are următoarele obligaţii: 
a) să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia, precum şi pe colegii săi și să nu lezeze în nici un mod 

imaginea publică a acestora; 
b) să aibă un comportament civilizat, care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea colegilor și 

personalului școlii, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara acesteia; 
c) să nu aducă jigniri și să nu manifeste agresivitate de limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul 

unității de învățământ; 
d) să frecventeze regulat cursurile conform programului școlar și să se prezinte la fiecare evaluare / sesiune de 

examene organizată în unitatea de învățământ; nerespectarea acestei obligații va fi sancționată conform 
prevederilor din R.O.F.U.Î.P., STATUTUL ELEVULUI aprobat prin OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016;  

e) să participe la activități extrașcolare și extracurriculare ori de câte ori i se solicită prezența; 
f) să respecte prevederile R.O.F.U.Î.P., STATUTUL ELEVULUI aprobat prin OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016 și ale R.O.I., 

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

g) să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, potrivit nivelului de studiu şi ritmului propriu de învățare, și să 
dobândească competențele și să-și însușească cunoștințele prevăzute de programele școlare; 
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h) să se implice direct şi să răspundă solicitării cadrelor didactice de a participa la dezvoltarea sa ca personalitate; 
i) să poarte zilnic o ținută vestimentară decentă şi adecvată (pantalon, respectiv fustă de culoare neagră, bluză / 

cămaşă albă) și al semnului distinctiv al unității de învățământ şi să aibă o conduită decentă, neprovocatoare, 
neagresivă şi neostentativă stabilită prin R.O.I.; 

j) să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev şi să îl prezinte, ori de câte ori este necesar, cadrelor didactice pentru 
consemnarea calificativelor / notelor, precum și părinților / tutorilor/ reprezentanților legali, pentru informare în 
legătură cu situația lor școlară; 

k) să păstreze în bună stare, bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de 
învățământ, manualele transmisibile puse la dispoziție gratuit de către şcoală, cărți de la biblioteca școlii, mobilier 
școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.); nerespectarea acestei obligații va fi sancționată conform 
prevederilor din R.O.F.U.Î.P.; 

l) să nu distrugă documente școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul 
educațional etc. și să nu șteargă datele din programe ori să modifice setările standard ale calculatoarelor școlii; 

m) să nu aducă și să nu difuzeze, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează la 
independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța; 

n) să nu posede și / sau să nu difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 
o) să nu organizeze și / sau să nu participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de 

învățământ sau care afectează participarea la programul școlar; 
p) să nu dețină, să nu consume sau / și să nu comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara 

acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să nu participe la jocuri de noroc; 
q) să nu introducă și / sau să nu facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau de alte 

produse pirotehnice cum ar fi: muniție, petarde, pocnitori, brichete, sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele 
asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a copiilor / elevilor și a personalului 
unității de învățământ; 

r) să nu provoace, să nu instige și / sau să nu participe la acte de violență în unitatea de învățământ și în afara ei și 
să nu aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și / sau a personalului 
unității de învățământ; 

s) să nu părăsească incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de 
serviciu sau a învățătorului / profesorului diriginte, să nu folosească în timpul orelor de curs, al examenelor şi al 
concursurilor telefoane mobile, iPod-uri, iPhone-uri, orice fel de aparatură de înregistrare audio şi video şi să nu 
înregistreze audio şi / sau video activitățile din timpul programului şcolar fără acordul cadrului didactic sau a 
conducerii unității de învățământ; 

u) să nu folosească accesul la internet de pe calculatoarele unității de învățământ pentru alte scopuri decât acela 
de a obține informații necesare documentării / aplicațiilor la orele de curs; 

v) să fie prezenți la orele de educație fizică și sport, purtând încălțăminte adecvată pentru sălile de sport, chiar 
dacă sunt scutiți de efort fizic; 

w) să nu lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de 
învățământ; 

x)  să efectueze serviciul pe școală, conform graficului de desfășurare întocmit de responsabilul comisiei, cu 
respectarea prevederilor R.O.F.U.Î.P.  și aprobat de directorul unității de învățământ. 

 
NOTĂ: Nerespectarea de către beneficiarul direct a obligațiilor din prezentul contract educațional atrage 

după sine punerea abaterilor săvârşite de către acesta, în discuția Consiliului clasei şi a Consiliului profesoral, 
urmată de aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute în R.O.F.U.Î.P., STATUTUL ELEVULUI aprobat prin OMENCŞ 
nr. 4742/10.08.2016 şi în R.O.I. (Anexa nr. 1). 

 
V. DURATA CONTRACTULUI EDUCAȚIONAL: 

Prezentul contract educațional se încheie pe durata unui nivel de şcolarizare al copilului / elevului în unitatea 
de învățământ. 

 
VI. ALTE CLAUZE: 
1. Orice neînțelegere dintre părți se poate soluționa pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului clasei, al Consiliului 

profesoral / Consiliului de administrație al unității de învățământ. 
2. Părțile semnatare înțeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de atitudine ale 

celorlalte părți. 
3. Prevederile Legii Educației Naționale nr. 1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului 

de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, ale STATUTUL ELEVULUI aprobat prin 
OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016  ale Legii nr. 272 / 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
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republicată. 
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 

celalalt părinte al elevului sau cu susținătorul legal al acestuia; 
b) în cazul retragerii /  transferului elevului la altă unitate de învățământ; 
c) în situația încetării activității unității de învățământ; 
d) în alte cazuri prevăzute de lege. 

 
ANEXA nr. 1 - Sancţiuni prevăzute conform R.O.I., STATUTUL ELEVULUI aprobat prin OMENCŞ nr. 
4742/10.08.2016 și R.O.F.U.Î.P. pentru încălcarea de către beneficiarii direcţi a prezentului contract educaţional. 

1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi 
sancționați în funcție de gravitatea acestora. 

2) Sancțiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele: 
a) observația individuală; 
b) avertisment; 
c) mustrare scrisă; 
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit / bani de liceu; 
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală; 
g) mutarea disciplinară la o alta unitate de învățământ, cu acceptul conducerii unității primitoare; 
h) preavizul de exmatriculare; 
i) exmatricularea. 

3. Cu excepția observației și a avertismentului, toate sancțiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, 
părinților / tutorilor / susținătorilor legali și elevului major. 

NOTĂ: Cazurile de infracţionalitate mai grave de cele prevăzute în R.O.F.U.Î.P., STATUTUL ELEVULUI aprobat prin 
OMENCŞ nr. 4742/10.08.2016 și în R.O.I., cercetate de Poliţie, se sancţionează conform Codului penal de către cei 
care anchetează. 

 
Încheiat astăzi, 30.09.2017 în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC BENEFICIAR INDIRECT, BENEFICIAR DIRECT, 
„ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU Părinte/Tutore/Susținător legal Elevul, …………………………… 

DIRECTOR,                            
prof. dr. Băisan Elena-Lavinia 

…………………………………………... (în vârstă de cel puțin 14 ani) 
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