ANGAJAMENT
I. Având în vedere prevederile art. 86 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 1 şi 3 din Decretul nr. 473/1971
privind încheierea de angajamente de către candidaţii admişi să urmeze instituţii militare de
învăţământ şi instituţii civile de învăţământ superior, pentru care cheltuielile de întreţinere se suportă
de Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul Afacerilor Interne, devenit Legea nr. 21/1972, cu
modificările ulterioare, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 145 din Instrucţiunile privind organizarea şi
funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale
nr. M. 110/2014, se încheie prezentul angajament între:
1. Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în Bucureşti, str. Izvor, nr. 110, sector 5,
reprezentat de ……….., în calitate de comandant al Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare”
cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, str. Izvorul Malului nr.6.
2. Beneficiarul indirect, doamna/domnul …………………….……………………………….,
părinte/reprezentant legal al elevului/elevei …………………………………………………………...
cu domiciliul în ……………………………………………………………………………...…………
3. Beneficiar direct, …………………………………………….……………………..…, elev.
II. Scopul: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ în colegiul
naţional militar, prin responsabilizarea tuturor părţilor implicate în educaţia elevilor.
III. Drepturile părţilor: părţile semnatare ale prezentului angajament au drepturile
prevăzute în Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate
prin Ordinul ministrului apărării naţionale M. 110/2014 şi în Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare”.
IV. Obligaţiile părţilor: părţile semnatare ale prezentului angajament au obligaţiile
prevăzute în Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate
prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 110/2014 şi în Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare”.
1. Ministerul Apărării Naţionale se obligă să asigure elevului/elevei:
a) educaţia şi formarea profesională specifice învăţământului liceal militar;
b) cazarea, hrănirea, echiparea, transportul dus şi întors pe timpul vacanţelor, precum şi alte
drepturi, în conformitate cu dispoziţiile legale, pe întreaga durată a şcolarizării în colegiul naţional
militar;
c) participarea la probele de selecţie pentru admiterea în învăţământul superior sau postliceal
militar;
d) condiţii ca, după absolvirea colegiului naţional militar cu diplomă de bacalaureat, să
participe la admiterea în învăţământul superior militar, după ce a fost declarat/declarată „admis” la
selecţia organizată în acest scop, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale, cu opţiunile
elevului/elevei şi cu aptitudinile şi rezultatele obţinute de elev/elevă la învăţătură şi comportare;
e) repartizarea într-o unitate de învăţământ postliceal militar, în limita locurilor disponibile,
în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale, cu opţiunile elevului/elevei şi cu aptitudinile şi
rezultatele obţinute de elev/elevă la învăţătură şi comportare, în situaţia în care promovează
examenul de bacalaureat în a doua sesiune sau nu este declarat/declarată „admis” în învăţământul
superior militar.
2. Beneficiarul indirect: doamna/domnul ………………………….…………………………,
părinte/reprezentant legal al elevului/elevei …………………………………………………………..,
cu domiciliul în ……………………………………………...………………………………………..,
mă oblig:
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1) să asigur îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul angajament de către fiul
meu/fiica mea;
2) să restitui, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sumele băneşti reprezentând
cheltuielile de întreţinere din perioada în care a avut calitatea de elev în colegiul naţional militar
pentru fiul meu/fiica mea, în cazul în care:
a) va fi exmatriculat/exmatriculată pentru săvârşirea unor abateri disciplinare gravă sau
pentru alte motive imputabile lui/ei;
b) va rămâne repetent/repetentă sau va fi declarat/declarată „necorespunzător pentru profilul
militar”;
c) nu se va prezenta la probele de selecţie în vederea admiterii în învăţământul superior sau
postliceal militar;
d) nu va participa la concursul de admitere într-o instituţie de învăţământ superior militar,
dacă va fi declarat/declarată „admis” la probele de selecţie;
e) nu va solicita înmatricularea în instituţia de învăţământ superior militar la care va fi
declarat/declarată „admis” şi nu va frecventa cursurile organizate de aceasta;
f) va refuza repartizarea într-o unitate de învăţământ postliceal militar, în limita locurilor
disponibile, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale, cu opţiunile elevului/elevei şi cu
aptitudinile şi rezultatele obţinute de elev/elevă la învăţătură şi comportarea, în situaţia în care
promovează examenul de bacalaureat în a doua sesiune sau nu este declarat/declarată „admis” în
învăţământul superior militar;
g) nu va promova examenul de bacalaureat nici în a doua sesiune.
3) să achit contravaloarea bunurilor materiale din dotarea colegiului naţional militar pierdute,
deteriorate sau distruse din neglijenţa fiului meu/fiicei mele;
4) să efectuez transferul fiului meu/fiicei mele într-o unitate de învăţământ preuniversitar din
reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale, în următoarele situaţii:
a) dacă nu poate finaliza studiile în colegiul naţional militar din motive de sănătate ori alte
motive neimputabile lui/ei;
b) dacă este declarat/declarată „repetent” sau „necorespunzător pentru profilul militar”.
3. Beneficiarul direct: elevul ………………………….……………..…………………………
mă oblig:
a) să respect normele care reglementează activitatea în colegiul naţional militar;
b) să manifest interes la învăţătură pentru a obţine rezultate cât mai bune la toate disciplinele
şi activităţile de învăţământ;
c) să manifest, în toate împrejurările, o conduită demnă şi civilizată, o ţinută regulamentară,
în concordanţă cu onoarea şi demnitatea de elev al/elevă a colegiului naţional militar;
d) să îndeplinesc obligaţiile ce îmi revin şi să nu săvârşesc abateri disciplinare;
e) să susţin examenul de bacalaureat;
f) să mă prezint la probele de selecţie pentru admiterea în învăţământul superior sau
postliceal militar şi, dacă voi fi declarat/declarată „admis” la acestea, să particip la concursul de
admitere într-o instituţie de învăţământ superior militar;
g) să solicit înmatricularea în instituţia de învăţământ superior militar la care voi fi
declara/declarată „admis” şi să frecventez cursurile organizate de aceasta;
h) să solicit înmatricularea într-o unitate de învăţământ postliceal militar, în limita locurilor
disponibile, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale şi cu opţiunile, aptitudinile şi
rezultatele obţinute de mine la învăţătură şi comportare, în situaţia în care voi promova examenul de
bacalaureat în a doua sesiune sau nu voi fi declarat/declarată „admis” în învăţământul superior
militar;
i) să utilizez corespunzător baza material-didactică şi celelalte bunuri existente în unitatea de
învăţământ şi să le păstrez în bună stare de utilizare şi funcţionare.
V. Durata angajamentului: 4 ani ….
VI. Alte clauze:
Acordul de participare la activităţi:
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În baza Ordinului nr. 3637 din 12. aprilie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul
Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3060/2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a
taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ
preuniversitar,
Subsemnatul, ..………………………………...……………….……...…, părinte/reprezentant
legal al elevului/elevei ………….……………………………………………………………………..,
sunt de acord/nu sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea la
activităţile şcolare/extraşcolare şi proiectele/programele Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel
Mare”, desfăşurate în localitatea Câmpulung Moldovenesc, în ţară şi în străinătate.
Imaginea minorului:
În baza:
1. Noului Cod Civil, Secţiunea a 3-a, art. 73 – Dreptul la propria imagine, art.74 - Atingeri
aduse vieţii private;
2. Legii nr. 272/2004, art.27, art.37 lit b), art.92 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legii nr. 8/1996, art. 89 şi art. 90, privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
4. Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind codul de
reglementare a conţinutului audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.
Subsemnatul, …………….………………………………………………, părinte/reprezentant
legal al elevului/elevei, ………………………………………………………………………..………,
sunt de acord/nu sunt de acord ca imaginea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea să apară în
fotografiile/filmele/înregistrările din timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare şi să fie folosită de
către Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” pentru promovarea imaginii instituţiei.
Forţa majoră
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în
condiţiile legii.
Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile va înştiinţa în scris
cealaltă parte, în termen de 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră.
Soluţionarea litigiilor
Părţile vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se
pot ivi între ele cu ocazia executării angajamentului.
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată
competente, conform legii.
Prezentul angajament s-a încheiat la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare în 3 (trei)
exemplare, în original, pentru fiecare parte şi s-a înregistrat cu nr……..din ………., după ce, în
prealabil, s-a verificat identitatea elevului/elevei şi cea a părintelui/reprezentantului său legal.
Am primit un exemplar din prezentul angajament.
Elevul/Eleva …………………………………………………………….
(numele, prenumele şi semnătura)

Părintele/Reprezentantul legal …………………………………………..
(numele, prenumele şi semnătura)

Comandantul Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare”
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