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 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„AL.I.CUZA” FĂLTICENI 

Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; e-mail:alicuza@yahoo.com 

      
 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 
 
I. Părţile semnatare: 
 

1. Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Fălticeni – judeţul 

Suceava, cu sediul în Fălticeni, str. Nicu Gane, nr. 4, reprezentată prin director, d-na 

prof. Ilincăi Daniela. 

2.Beneficiarul indirect – părintele/reprezentantul legal al elevului, 

______________________________________________________________________ 

dna/dl. ____________________________________________cu domiciliul în 

localitatea____________________,adresa______________________________________

___________________ tel.___________________________. 

II. Scopul acordului:  
Obiectul acordului este realizarea unui parteneriat educațional real și operațional 

între Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Fălticeni și părinții elevilor din aceasta unitate de 
învățământ, în scopul asigurării condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ și 
a creșterii calității actului educațional. 
 

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

1. Şcoala: 
 
a) să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de 

MEN pentru fiecare nivel de studiu/ciclu de şcolarizare; 
b) să asigure securitatea şi siguranţa elevilor în perioada prezenţei acestora în 

incinta  şi spaţiul şcolar, precum şi în deplasările organizate de unitatea de 
învăţământ şi aprobate de inspectoratul şcolar; 

c) să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de 
educaţia elevului/ copilului; 

d) să asigure accesul egal la educaţie, în limitele planului de şcolarizare şi a 
efectivelor aprobate, cu interzicerea oricărui tip de discriminare; 

e) să solicite implicarea părinţilor în stabilirea disciplinelor opţionale la nivelul 
instituţiei; 

f) să recompenseze/sancţioneze, obiectiv şi echitabil, rezultatele şi conduita 
elevilor; 
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2. Beneficiarul direct – elevul: 
 
      a) să frecventeze toate cursurile, să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, 
pentru a dobândi competenţele şi  pentru a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele 
şcolare; 
     b) să aibă un comportament civilizat şi să se prezinte la şcoală într-o ţinută 
vestimentară decentă şi adecvată, purtând elemente de identificare în conformitate cu 
legislaţia în vigoare şi cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ; 

c) să aibă asupra lui carnetul de elev, vizat la zi şi să-l prezinte cadrelor didactice 
pentru trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor, precum şi părinţilor, tutorilor sau 
susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară; 

d) să păstreze integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lui 
de către instituţiile de învăţământ preuniversitar; 

e) să utilizeze manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la 
sfârşitul anului şcolar; 

f) să plătească contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la 
dispoziţia lui de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei 
individuale; 

g) să utilizeze telefonul mobil doar în afara orelor de curs; 

 să solicite ajutorul cadrelor didactice pe durata derulării activităţii şcolare 
zilnice. 

 
3. Beneficiarul indirect – Părintele / reprezentantul legal al elevului :  

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

b) să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor 
şcolare; 

c) să asigure frecvenţa zilnică şi ţinuta decentă a elevului la cursuri;  
d) să informeze şcoala despre absenţele elevului de la cursuri; 

 
III. Durata acordului: 
Prezentul acord se încheie pe durata şcolarizării elevului în unitatea de învăţământ. 
 
IV. Alte clauze:  
1. Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul 

Consiliului profesorilor clasei, al   Consiliului Profesoral al unităţii de învăţământ sau 
al Consiliului de Administraţie. 
 

 
Încheiat azi, ________________2016,  în două exemplare, în original, pentru fiecare 
parte. 
  
 
Unitatea şcolară, 
Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Fălticeni    Părinte: 
 Prof. Ilincăi Daniela      Elev: 

 


