
 

 

 

Nr. ............................... 

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

aprobat prin OME nr. 4183/04.07.2022, ale legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Se încheie prezentul: 

CONTRACT EDUCAȚIONAL 

I. Părțile semnatare 

1. Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, cu sediul în București, Sos. 

Pantelimon Nr. 355, Sector 2, reprezentată prin director Mihalcea Mihael; 

2. Beneficiarii indirect, doamna/domnul ..........................................................................................................., 

părinte/tutore/susținător legal al elevului, cu domiciliul în .........................................................................., 

3. Beneficiarul direct al educației,  ........................................................................................................................ elev. 

II. Scopul contractului 

Scopul contractului este asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin 

implicarea și responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor direcți ai educației. 

III. Drepturile părților 

Drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul Cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și în Regulamentul de organizare și 

funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”. 

IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații:  

1. Unitatea de învățământ se obligă: 
a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ; 

b) 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 Liceui Teoretic „Lucian Blaga”; 

c) să asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în 

vigoare; 

d) să asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislaţiei 

specifice în vigoare; 

 e) ca personalul din învățământ să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile 

educaționale pe care le transmite elevilor și un comportament responsabil; 

 f) să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, 

integritatea fizică și psihică a elevului/copilului; 

g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze imaginea 

publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privată și familială a acestora; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu va aplica pedepse corporale şi nu va agresa verbal 

sau fizic elevii; 

i) să se asigure ca personalul didactic să evalueze elevii direct, corect și transparent, și nu 

condiționeze această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de 

avantaje; 

j) să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu pun 

în niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a beneficiarilor primari ai 

educaţiei, respectiv a personalului unităţii de învăţământ; 



 

 

k) să asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi prozelitism 

religios. 

2. Părintele/tutorele/ reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele 

obligații: 
a) asigură frecvența școlară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru școlarizarea 

elevului, până la finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de 

învățământ, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării 

stării de sănătate a celorlalți copii/elevi din colectivitate/ unitatea de învățământ;  

c)  trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu 

potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, 

rinoree, etc). 

d) ia legătura cu educatorul/învățătorul/institutorul/ profesorul pentru învățământul primar 

preșcolar/ profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, cel puțin o dată pe lună, pentru a 

cunoaște evoluția copilului/elevului;  

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev;  

f) respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Liceului Teoretic „Lucian 

Blaga”; 

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unității de învățământ. 

3. Elevul are următoarele obligații: 
a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi 

cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, 

particular și confesional autorizat. 

c) de a se prezenta la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de 

învățământ, în cazul elevilor din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, 

regulile de circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a 

incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliul educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace 

de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează 

la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, droguri, 

substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga, de orice tipuri 

de arme sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-

uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi 

psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului Liceului Teoretic „Lucian Blaga; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;  

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de 

colegi şi faţă de personalul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” sau de a leza în orice mod imaginea publică 

a acestora;  

n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în proximitatea 

acesteia; 



 

 

o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 

profesorului de serviciu sau al învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul 

primar/profesorului diriginte. 

V. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie, pe perioada şcolarizării elevului. 

VI. Alte clauze: 

a) Orice neînțelegere dintre părți se poate soluționa pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului 

profesorilor clasei, al Consiliului profesoral al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” și al Consiliului de 

administrație; 

b) Părțile semnatare înțeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de 

atitudine ale celorlalte părți; 

c) Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de către școală duce la aplicarea de 

sancțiuni celor vinovați conform ROFUIP și ROF al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”; 

d) Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere din 

cadrul Liceului, răspund disciplinar conform art. 280 din Legea Educației Naționale Nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru încălcarea obligațiilor ce le revin potrivit prezentului 

contract, contractului individual de muncă, ROFUIP  și pentru încălcarea normelor de comportament 

care dăunează interesului învățământului și prestigiului Liceului Teoretic „Lucian Blaga”; 

e) Nerespecarea din culpă, de către părinte sau reprezentantul legal, a obligației privind 

asigurarea fecvenței școlare a elevului în învățământul obilgatoriu, duce la sesizarea organelor 

competente (Poliție, Protecția copilului, etc.); 

f) Nerespectarea de către elev a prevederilor perzentului contract atrage după sine punerea 

abaterilor săvârșite de către acesta, în discuția Consiliului profesorilor clasei și a Consiliului profesoral, 

urmată de aplicarea de sancțiuni prevăzute în Statul Elevului și regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”. 

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 o altă unitate de învăţământ; 

c) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ; 

d) alte cazuri prevăzute de lege. 

Încheiat azi, ..............................., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Unitatea școlară,        Beneficiar indirect, 

Director,        ............................................................ 

Prof. Mihael Mihalcea 

 

 

 

Am luat la cunoștință, 

Beneficiar direct, elevul, 

(în vârstă de cel puțin 14 ani) 

……………....………………………… 


