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    Nr.înreg_______/________________ 

 

 

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

completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4183/2022, 

ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAȚIONAL 

 

1.PĂRȚILE SEMNATARE: 

 

1.1  Grădinița cu program prelungit nr.8 Brașov   cu sediul in Brașov,  reprezentata prin 

doamna profesor Manea Delia , având funcția de director, în calitate de prestator, pe de o parte, 

 1.2.Beneficiar indirect, părinte/tutore d-na/dl. 

______________________________________, cu domiciliul în ______________________, 

str.______________________________, nr. ______ap.______, identificat prin C.I. seria ____ 

nr.___________, CNP._________________________, reprezentantul legal al minorului 

_____________________________________, născut la data de _________________ identificat 

prin CNP ___________________________ în calitate de beneficiar direct , pe de altă parte, au 

convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii. 

 

 

2. SCOPUL/OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1.  Organizarea şi desfăşurarea de activităţi educaţionale pentru copii de vârstă preşcolară. 

2.2.  Asigurarea unor servicii de tip social:  

• Servirea mesei 

• Asigurarea condiţiilor pentru somnul de amiază al copiilor 

2.3. Asigurarea serviciilor medicale – asistent medical  

2.4. Asigurarea logisticii necesare desfăşurării activităţilor educaţionale în condiţii optime: săli de 

grupă amenajate conform standardelor în vigoare, spaţiu de joacă exterior amenajat în acord cu 

normativele de siguranţă a copiilor, cantină proprie,  săli de mese, spaţii auxiliare, etc. 

2.5.  Asigurarea mijloacelor de învăţământ moderne: fond  de carte, jocuri şi jucării, auxiliare 

didactice, planşe ilustrate, softuri educaţionale, etc. 

 2.6.  Întreaga activitate care face obiectul prezentului contract se desfăşoara la sediul prestatorului 

de la următoarele adrese:  

• Grădiniţa cu program prelungit nr.8 Brașov , str. Alexandru Ioan Cuza, nr.10 

• Grădiniţa cu program normal  nr.12A Brașov, Str. Matei Basarab, nr.7 

 2.7 Prin executarea zilnică efectivă a prezentului contract, se întelege respectarea de către ambele 

părti a orarului de funcţionare de luni până vineri, inclusiv a regulamentului intern al grădiniţei.  

Grădiniţa cu program prelungit nr.8 Brașov -  de la ora 7 :30 pâna la ora 17 :30,  

https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=2020-09-10
https://lege5.ro/Gratuit/gm4dgojvgmza/ordinul-nr-5447-2020-privind-aprobarea-regulamentului-cadru-de-organizare-si-functionare-a-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar?d=2020-09-10
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tcnrtha/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?d=2020-09-10
https://lege5.ro/Gratuit/gm4dgojvgmzq/contract-educational-regulament?dp=gmzdeojqgi4dami
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Grădiniţa cu program normal  nr.12A Brașov – de la ora 8:00 până șa ora 13:00. 

2.8. Pachetul de bază oferit include: cadrele didactice de la grupă, personal de îngrijire şi asistenţă 

medicală care asigură nevoile de educaţie ale copilului şi starea de sănătate şi siguranţă a acestora. 

 2.9. In afara pachetului de bază, prestatorul oferă activităţi opţionale şi complementare – la 

alegerea părinţilor - al căror cost (unde este cazul) se suportă de către părinţi 

  

3. PREŢUL ŞI PLATA CONTRACTULUI 

3.1.  Preţul contractului este: 

• Gratuitate pentru serviciile educaţionale şi de asistenţă medicală oferite 

• 13 lei/zi taxa pentru masă 

3.2. Preţul mesei se calculează şi se achită în raport cu zilele în care copilul frecventează  grădiniţa, 

dovedite de caietele de prezenţă.  

3.3. Neachitarea mesei pentru zilele în care se absentează este condiţionată de anunţarea 

obligatorie în timp util – până la ora 8,30  a zilei respective.  

3.4. Plata mesei se achită de către beneficiar la începutul fiecărei luni, pentru luna în curs, la sediile 

menţionate. 

3.5. Neachitarea în termenul prevăzut a platei pentru hrană  poate atrage după sine rezilierea 

contractului. 

3.6. Prestatorul îşi rezervă dreptul de modificare a taxei de hrană cu o notificare adusă spre ştiinţă 

beneficiarilor cu 30 de zile înainte. 

 

4. DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi se încheie la 

plecarea copilului la şcoală sau în momentul unui transfer din grădiniţă, prin solicitare in scris 

depusa de parinte/tutore legal. 

 

5. OBLIGATII ŞI DREPTURI CONTRACTUALE: 

5.1.    Obligaţiile unității de învățământ: 

• Să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ 

• Să ofere condiţii de siguranţă şi confort copiilor pe tot parcursul aflării acestora în incinta 

instituţiei, precum şi pe parcursul derulării unor altfel de activităţi educative derulate în afara 

spaţiului menţionat; 

• Să asigure respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție 

a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ; 

• Să se asigure că tot personalul unității de învățământ respectă cu strictețe prevederile legislației 

în vigoare; 

• Să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile 

legislației specifice în vigoare; 

• Să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția 

generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu aspecte care afectează 

demnitatea, integritatea fizică și psihică a copilului; 

• Să se asigure că personalul din învățământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal 

sau fizic copiii; 
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• Să asigure dezvoltarea globală a copilui preşcolar prin activităţi educative specifice, a căror 

finaliate să se raporteze la standardele corespunzătoare nivelului de vârstă al copiilor; 

• Să asigure mediul educaţional favorabil desfăşurării activităţilor cu preşcolarii; 

• Să pună la dispoziţia copiilor jocuri, jucării, materiale didactice care să favorizeze învăţarea 

prin descoperire şi să asigure atât caracterul formativ cât şi cel informativ al educaţiei oferite; 

• Să aducă la cunoştinţa beneficiarilor indirecţi (părinţii) prevederile Regulamentului de 

organizare și funcționare al grădiniței; 

• Să ofere părinţilor informaţii despre evoluţia copilului, să ofere consiliere – în limitele 

competenţelor- în vederea continuării educaţiei copiilor în familie; 

• Să afişeze lucrările realizate de copii; 

• Să realizeze portofolii ale copiilor cu toate materiale realizate de acestea pe perioada 

desfăşurării activităţii în grădiniță; 

• Să păstreze confidenţialitate referitor la rezultatele evaluărilor consemnate – însuşite, în 

dezvoltare sau absente comportamentelor specifice vârstei de către fiecare copil în parte; 

• Să organizeze întâlniri periodice în sistem de videoconferință/teleconferință cu părinţii; 

• Să sondeze opiniile părinţilor referitoare la calitatea actului educaţional oferit şi să propună 

planuri de măsuri privind îmbunătăţirea stării de fapt existente; 

• Să acorde audienţe părinţilor în funcţie de orarul stabilit; 

• Sa asigure serviciu in perioadele de vacanta, cu exceptia perioadei de igienizare 

/reabilitare/investitii etc. 

5.2.     Drepturile unității de învățământ 

• Să solicite informaţii despre comportamentul sau antecedentele de orice tip ale copilului; 

• Să solicite analize /avize medicale atunci când se impune; începerea anului şcolar  şi/sau după 

caz ; 

• Să solicite respectarea programului instituţiei şi a Regulamentului intern al acesteia, de către 

toţi beneficiarii indirecţi. 

5.3.Obligaţii ale beneficiarilor- părinţilor/tutorilor legali 

• Au obligaţia să informeze conducerea instituţiei cu privire la orice aspect legat de starea de sănătate 

a copilului: alergii, antecedente medicale, probleme comportamentale observate, diete, boli 

cronice, etc; 

• Au obligaţia să însoţească copiii la sosire pâna la intrarea în unitate şi să-i predea personalului de 

serviciu; 

• Au obligația de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, 

regulile de circulație, normele de securitate și de sănătate în muncă, de prevenire și de stingere a 

incendiilor, normele de protecție a mediului; 

• Au obligația de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice 

și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de 

învățământ etc.); 

• Au obligaţia de a avea un comportament şi un limbaj civilizat faţă de întreg personalul grădiniţei; 

• Au obligaţia ca cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea pentru a cunoaşte evoluţia 

copilului lor; 

• Au îndatorirea de a susţine demersul didactic prin participarea cu materialele solicitate în scrisorile 

pentru părinţi; 
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• Au obligaţia de a anunţa educatoarele atunci când trimit alte persoane după copil; 

• Au obligaţia de a respecta programul de activitate zilnică stabilit şi expus la avizier; 

• Au obligaţia să respecte în incinta instituţiei toate normele de securitate prevăzute de legislaţia în 

vigoare; 

• Au obligaţia de a sesiza educatoarea sau directorul cu privire la orice aspect observat, şi nu au 

dreptul de a rezolva singuri eventualele stări conflictuale din grădiniţă. Acest drept, este rezervat 

exclusiv educatoarelor sau conducerii grădiniţei; 

• Au obligaţia să asigure minimul de rechizite şcolare ale copilului, stabilite în şedinţa cu părinţii a 

fiecărei grupe; 

• Au obligaţia de a achita, taxa pentru masă, la începutul fiecărei luni, pentru luna în curs. Programul 

de încasare a taxelor va fi afişat la intrarea în grădiniţă şi respectat întocmai; 

• Au obligaţia completării cererii de reînscriere în termenul prevăzut de calendarul de şcolarizare. 

• Au obligaţia de a respecta orele de sosire şi plecare, în programul zilnic, respectiv 7 :30 – 17 :30, 

respectiv 8 :00 – 13 :00, în intervalul stabilit pentru fiecare grupă în parte. 

• Părinții însoțesc preșcolarii până la căile de acces în grădiniță, accesul fiind realizat pe la intrarea 

principală respectându-se programul comunicat de către conducerea grădiniței pentru fiecare grupă 

de copii constituită. 

 

5.4.Drepturi ale părinţilor 

• Părinţii (tutorii) sunt singurele persoane cărora li se vor transmite informaţii cu privire la 

comportamentul şi evoluţia copilului 

• Au dreptul de a cunoaşte obiective de referinţă, domenii de dezvoltare ale copiilor, plan de 

învăţământ, proiectare curriculară anuală, etc. 

• Au dreptul de a participa la activităţile în parteneriat susţinute la grupă sau la nivel de unitate, la 

invitaţia educatoarelor. 

• Au dreptul de a alege activitatea opţională a copilului, în funcţie de oferta curriculară a grădiniţei; 

• Au dreptul de a primi informaţii cu privire la toate aspectele activităţii derulate în grădiniţă: 

meniuri, rapoarte de activitate, etc. Informaţiile vor fi afişate la avizierul grădiniţei. 

• Au dreptul de a se implica în realizarea activităţilor extracurriculare ale grădiniţei: vizite, teatru de 

păpuşi, excursii, spectacole, etc. 

• Au dreptul de-a   face parte din organele de conducere şi pot deveni membrii ai asociaţiei de părinţi 

prin completarea unei cereri , ceea ce  impune respectarea statutului şi documentelor constitutive. 

• Părinţilor li se permite sprijinirea dezvoltării bazei materiale a grădiniţei sau contribuţia la 

întreţinerea întregului patrimoniu al grădiniţei prin implicare directă, contribuţii în muncă, 

contribuţii sub forma de donaţii şi sponsorizări.  

• Au dreptul de a cunoaşte evoluţia şi progresul copilului din evaluările standard parcurse în timpul 

anului şcolar. 

• Au dreptul de înscriere în Asociaţia părinţilor 

• Au dreptul de a se constitui în Comitete ale părinţilor pe grupe 

• Au dreptul de a delega reprezentanţi în Consiliul reprezentativ al părinţilor. 

• Au dreptul de a delega reprezentanţi în Consiliul de administraţie al grădiniţei 

• Au dreptul de a delega un reprezentant în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din 

unitate 
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• Au dreptul de a hotărî cu privire la filmarea şi fotografierea copilului în vederea publicării în scop 

didactic sau de promovare a ofertei educaţionale a grădiniţei. 

• Au dreptul să posteze pe pagina grădiniţei impresii, păreri, sugestii etc. 

Sunt de acord cu filmarea şi fotografierea copilului  fără posta imagini (încercuiţi varianta):     

DA         NU  

6. DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învățământ. 

 

7. DISPOZIŢII FINALE 

7.1.  Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 1) este parte integrata din 

prezentul contract educational de scolarizare. 

7.2. Litigiile apărute în respectarea clauzelor contractuale se soluţionează: 

• Pe cale amiabilă – verbal sau scris; 

• În instanţă. 

 

Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și 

pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției. 

 Am luat la cunoștință că informațiile existente in bazele de date ale unitatii, 

sunt prelucrate de instituție cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 

2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal, și libera circulație a acestor date. 

 

Prezentul contract a fost încheiat şi semnat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

GRĂDINIŢA CU PP NR.8 BRAȘOV,                                        BENEFICIAR INDIRECT        

Director,                                                                            Nume şi prenume ______________________ 

Prof. înv.preșc. Manea Delia                                Semnătură ___________________________ 
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ANEXA Nr. 1 la Contractul Educațional de Școlarizare 

 

Protectia datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Grădinița ____________, cu sediul in ________, Str. _______ nr. __, Judetul _______, avand 

C.I.F. nr.________, reprezentata de Director ________________, in calitate de unitate scolara 

prestatoare, avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, aduce la cunostinta 

parintelui / tutorelui / reprezentantului legal al minorului _________________, Dl/Dna. 

__________________________, urmatoarele: 

1. Grădinița colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in mod legal, in conformitate 

cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

2. Informatiile oferite de dumneavoastra, continand date de identificare si alte date personale 

ale dumneavoastra si ale minorului, sunt cele minim necesare in vederea scolarizarii 

minorului, vor fi folosite in scopul exclusiv al incheierii si executarii contractului de 

scolarizare si intocmirii unor documente necesare scolarizarii, putand fi transferate catre 

terti in acest scop. 

3. Stocarea datelor preluate se va face pe durata scolarizarii minorului si pe durata necesara 

pastrarii arhivei, in conformitate cu dispozitiile legale. 

4. In calitate de persoana vizata de prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si in 

calitate de reprezentant legal al minorului vizat de prelucrarea datelor personale, dispuneti 

de drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv: dreptul 

la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, anume 

restrictionare, rectificare si stergere, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei 

decizii individuale, pe care le puteti exercita printr-o cerere scrisă adresată conducerii 

unitatii scolare. 

Director, 

____________________________ 

 

Subsemnatul, ______________________, in nume personal si in calitate de reprezentant legal al 

minorului_______________, declar ca sunt informat cu privire la drepturile persoanelor vizate de 

prelucrarea datelor cu caracter personal instituite de Regulamentul (UE) 2016/679 in ceea ce 

priveste prelucrarea datelor mele personale si ale minorului_____________________ si imi 
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exprim in mod expres si neechivoc consimtamantul ca unitatea scolara sa foloseasca datele de 

identificare si alte date cu caracter personal puse la dispozitie, precum si sa le transfere catre terti 

in scopul incheierii si executarii contractului de scolarizare. 

 

 

 

Nume si Prenume,                                                                                                  Data, 

Semnatura ___________________                                                              _____________ 

 
 


