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Nr.4836/24.09.2013
ACORD DE PARTENRIAT PENTRU EDUCAȚIE
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;
- Constituția României
- Ordinul 4925/2005 - Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Unităţilor din Învăţământul
Preuniversitar
- Regulamentul de Ordine Interioară al Liceul Tehnologic ”Grigore Moisi” Deva
- Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
Se încheie prezentul
ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE
LA LICEUL TEHNOLOGIC ”GRIGORE MOISIL” DEVA
I Părţi semnatare
1. Unitatea de învăţământ : Liceul Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva str.T. Maiorescu,
nr.24,Tel: 0254221280 Fax: 0254221206 email:moisildeva@yahoo.com,reprezentată prin
director, prof.ec.Vlad Emilia Cristina
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 la 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 securitatea şi siguranţa elevilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi spaţiul
şcolar, precum şi în deplasările organizate de unitatea de învăţământ aprobate de Inspectoratul
Şcolar;
f) să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază şcoala şi de care
depinde bunul mers al procesului de învăţământ;
g) să stabilească de comun acord cu părinţii, calendarul întâlnirilor periodice şi apoi să îl pună în
aplicare;
h) să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări scrise şi semnate din partea
părinţilor referitoare la rele practici în şcoală;
i) să revizuiască Regulamentul intern al şcolii, după consultarea părinţilor/reprezentanţilor legali,
anual, în prima lună de şcoală;
j) să recompenseze/sancţioneze, obiectiv şi echitabil, rezultatele şi conduita elevilor;

k) 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 şcoala de
îndată ce se impune absenţa acestuia de la program;
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, de 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 copilului;
h) să trateze cu respect şi consideraţie instituţia şcolară şi pe reprezentanţii ei.
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 orelor de curs ţinuta personalizată a 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 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, ( IX-XII) 4 ani
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, după care la forurile
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, a Comisiei de Disciplină 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 al
Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva..
5.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:
d) în alte cazuri prevăzute de lege.
Ajungerea în situaţiile mai sus menţionate atrage după sine aplicarea sancţiunilor mai sus
enumerate.
Încetarea acordului presupune transferul elevului în altă instituţie şcolară............. CEEA CE NU

NE DORIM
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, PO-PSADE-01, 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.
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
sancţionată cu scăderea notei la purtare cu un punct.
Încheiat astăzi, …………………………, în două exemplare, pentru fiecare parte.
DIRECTOR
Prof.ec.Vlad Emilia Cristina
.........................................................................
BENEFICIARI INDIRECTI-PARINTI/TUTORI,
------------------------------------------------------------DIRIGINTE,
……………………………………………………….
ANEXA 1
La ACORDUL CADRU DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE
1.Îndatoririle elevilor ( extras din Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului Tehnologic
"Grigore Moisil")
Art.74. Elevii Liceului Tehnologic “Grigore Moisil” au următoarele îndatoriri: să cunoască şi să
respecte, legile statului, R.F.O.U.I.P, prezentul Regulament de Ordine Interioară, regulile de
circulaţie şi cele de apărare a sănătăţii, normele de securitate a muncii, de prevenire şi de
stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, normele de protecţie a mediului, să
frecventeze cursurile cu regularitate, respectând orarul şcolii, să fie punctuali la orele de curs şi
să se pregătească la fiecare disciplină de studiu;
Art. 75.
(1) Elevii trebuie să acorde atenţie ţinutei, să poarte îmbrăcămintea curată şi călcată. Cămăşile
trebuie să fie încheiate.
Băieţii să aibă tunsoarea potrivită statutului de elev şi să nu poarte cercei, fetele să nu fie
machiate în timpul orelor de curs, să nu aibă unghiile lungi şi date cu ojă stridentă.
Elevii nu au voie sa poarte piercing-uri, să aibă părul vopsit sau coafuri neadecvate ţinutei şi
calităţii de elev.
(2) Elevii trebuie să utilizeze cu grijă şi să restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar,
manualele primite gratuit (conf. Art.104 R.O.F.U.I.P.)
(3) Elevii vor respecta proprietatea şcolii. Orice stricăciune a acesteia va fi sancţionată prin
răspundere materială individuală sau colectivă;
(4) Elevii vor purta asupra lor carnetul de elev, pentru a se legitima în caz de nevoie, să-l
prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informare în
legătură cu situaţia şcolară; (conf. Art.103 R.O.F.U.I.P.)
(5)Elevii vor respecta graficul privind repartiţia sălilor şi va păstra curăţenia în toate spaţiile
şcolare;
(6)Elevii trebuie:
(a) să folosească - pentru satisfacerea nevoilor pe care le implică statutul de elev - numai
spaţiile şcolare destinate elevilor;
(b) să nu părăsească incinta şcolii în timpul programului, decât cu bilet de voie din profesorului
de la clasă de la ora căruia se învoieşte sau a profesorului de serviciu;
(c) sa nu alerge pe coridoarele scolii;
(7) 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;
(8) să nu aducă în şcoală arme sau substanţe periculoase, muniţie, petarde, pocnitori etc., care
prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului
unităţii de învăţământ;
(9) să nu lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul
şcolii (SANCŢIUNILE BĂNEŞTI LE SUPORTĂ PĂRINŢII)
(10) să nu aducă jigniri sau să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de
profesori, colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
(11) SĂ NU FOLOSEASCĂ ÎN TIMPUL ORELOR telefoane mobile, CD playere, pagere,
aparate de radio etc.
ÎN CAZUL FOLOSIRII, APARATELE VOR FI REŢINUTE CU PROCES-VERBAL DE CĂTRE
PROFESORI ŞI VOR FI RESTITUITE DOAR PĂRINŢILOR.
(12) să nu invite în şcoală, fără acordul conducerii sau a diriginţilor, persoane străine;
(13) să nu se expună posibilelor pericole prin escaladarea ferestrelor, gardului şcolii,
balustradelor din incinta şcolii etc.;
(14) să nu comită fapte antisociale şi reprobabile;
(15) să nu distrugă documente şcolare precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.
(conf. Art. 102 R.O.F.U.I.P.)
(16) să nu deranjeze orele de curs.
(17) să nu staţioneze în faţa cancelariei - comunicările pe care vor să le facă profesorilor se vor
face în clasă.
(18) să respecte agentul care asigură paza elevilor în intervalul de timp 7,30-15,30.
Agentul are dreptul să îi legitimeze pe elevi, să le interzică fumatul în incinta şcolii şi să
semnaleze profesorilor de serviciu, diriginţilor şi direcţiunii orice abatere de la prezentul
regulament.
2.Drepturile elevilor
Art.76. Elevii din Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” au dreptul:
- să fie evidenţiaţi să primească premii şi recompense pentru rezultatele deosebite obţinute la
învăţătură/activităţi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară;
- să participe la activităţile extraşcolare organizate de Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” precum
şi la cele care se desfăşoară în palatele şi cluburile elevilor, bazele sportive, de agrement,
taberele şi unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile şi asociaţiile sportive, cu
respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora;
- să beneficieze de un climat de muncă bazat pe respect reciproc (profesor-elev);
- să redacteze şi să difuzeze reviste/publicaţii şcolare proprii. In cazul în care aceste
reviste/publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea
şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament,
directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora. (conf. Art. 98 R.O.F.U.I.P.)
- să-şi aleagă liderul de clasă;
- să-şi desemneze reprezentantul în Consiliul elevilor;
ATENŢIE!
Elevii au dreptul:
-să fie învoiţi de profesori în timpul orelor de curs, pentru motive întemeiate, cu bilet de voie
semnat de profesorul de la ora căruia a fost învoit sau de profesorul de serviciu. Biletul de voie
va fi înmânat ulterior profesorului diriginte;
-să absenţeze de la ore maximum 5 zile/AN prin cerere scrisă adresată de către părinţi
dirigintelui;
-să fie învoiţi de la cursuri pentru pregătire la Olimpiade (faza judeţeană- o săptămână, faza
naţională – 2 săptămâni, concursuri interjudeţene omologate de M.E.N .- un număr de zile
solicitate de profesor şi aprobate de director în baza prezentării unui program de pregătire);
-să participe la reuniuni în afara orarului şcolii, organizate de profesorii diriginţi, cu acordul
direcţiunii;
- să participe la excursii de studii şi agrement organizate de profesorii şcolii, cu acordul tuturor
forurilor abilitate (ISJ, direcţiunea şcolii), conform reglementărilor în vigoare;
- să participe la concursuri şcolare, sportive, şi alte competiţii care promovează imaginea şcolii;
- să primească bursă conform legislaţiei în vigoare;
- să înainteze sugestii privind îmbunătăţirea activităţii în şcoală;
- să aibă iniţiative care să stimuleze competiţia, atitudinea civică exemplară, spiritul
- să utilizeze gratuit baza materială pe care o deţine liceul;
- să contracareze prin atitudini constructive abaterile disciplinare ale colegilor;
- să se transfere în condiţiile prevăzute la capitolul "Transferări" din regulament.

