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CONTRACT CU PĂRINŢII 

 

Nr.......din................. 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

D-na/ d-nul ,...........................................................................................cu domicilliul în 

............................ str. ......................................................................având C.I. seria...................  

nr.....................eliberat de......................................, 

părinte.al.copilului..........................................................................şi 

 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 Braşov cu sediul în Braşov, Str. Alexandru I. Cuza, nr. 

10, reprezentată de d-na director Manea Delia şi d-na Szasz Elena, administrator 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Prezentul contract are ca obiect achitarea de către părinţi a contribuţiei pentru pregătirea şi 

servirea zilnică a mesei copilului (mic dejun, prânz şi 2 gustări) de către sectorul alimentar 

din cadrul Grădiniţei cu program prelungit nr. 8 Braşov. 

Contribuţia pentru hrana copilului a fost stabilită, în urma Hotărârii Consiliului de 

Administrație al Grădiniei cu program prelungit nr.8 Brașov din data de 21.10.2022, la suma 

de 15 lei/zi, conform legislaţiei în vigoare şi R.O.I . 

 

DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract se încheie pe  perioada  01.11.2022 până în 31.07.2023 . 

 

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

Obligaţiile Grădiniţei cu program prelungit nr. 8 Braşov 

- să eliberează chitanţă pentru fiecare sumă achitată de părinti;  

- să ţină o evidenţă exactă a prezentei copilului în grădiniţă; 

- să compeseze în contul lunilor următoare suma achitată pentru perioada în care copilul nu 

a frecventat grădiniţa; 

- să restuie, pe bază de cerere scrisă, banii achitaţi şi neconsumaţi de către copil dacă 

acesta pleacă la şcoală sau părăseşte grădiniţa; 

- să pregătească şi să servească copiilor alimente proaspete, de calitate în conformitate cu 

necesarul zilnic cantitativ, energetic şi caloric specific vârstei, în condiţii de maximă 

igienă 

 

Obligaţiile părinţilor 

- Să achite contribuţia integral la începutul fiecărei lunii, pentru luna în curs; 

- Să prezinte scutire medicală sau adeverinţă de concediu de odihnă după trei zile de 

absenţă; 

- Să anunţe fiecare absenţă a copilului de la grădiniţă, deoarece o absenţă de 2 săptămâni 

nemotivat atrage după sine pierderea locului în gradiniţă; 
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4. DISPOZIŢII FINALE 

Plata se face, de regulă, ținând cont  de aplicarea condițiilor de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, în contul grădiniței 

RO80TREZ13121E331400XXXX, deschis la Trezoreria Brașov, CIF: 29368443, dar și 

la sediul grădiniței.  

Orice neînţelegere în legătură cu executarea prezentului contract va fi rezolvată pe cale 

amiabilă între părţi. 

Dacă o astfel de rezolvare nu va fi posibilă, litigiul va fi soluţionat conform normelor 

juridice în vigoare. 

În cazul în care una dintre părţi nu îşi execută obligaţiile contractuale, contractul   va fi 

reziliat de plin drept, în caz de neplată a contribuţiei timp de 5 zile în care copilul a 

frecventat grădiniţa, acesta nu mai poate fi primit în unitate decât după achitarea datoriei 

acumulate. 

 

 

  

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ..........................în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 

         

Director,                       Administrator,                    Părinte,   
  

Manea Delia                          Szasz Elena  

 

 
 

 

 
 


