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GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT  “1-2-3” SUCEAVA 

Str. Tineretului, Nr. 8 A 

Tel. Fax : 0230 519 795 

www.gradinita123.ro 

adresa e-mail : gradinita123sv@yahoo.ro 

 

Având în vedere prevederile Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Art. 86, alin. 1, ale  Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor şcolare, de Învăţământ Preuniversitar – cap. VII.6, Art. 251, alin. 1,2, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, ale Regulamentului de ordine interioară al G.P.P. “1-2-3” 

Se încheie prezentul: 

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

Nr ……. din ………….. 

 

I. Părţile semnatare 

1. Grădiniţa cu Program Prelungit “1-2-3”, cu sediul în Suceava, str. Tineretului, nr. 8 A, reprezentată prin director, prof. NIŢĂ 

Niculina,  

2. Beneficiarul indirect al educaţiei, dna/dl. ________________________________________  părinte/   reprezentantul legal al 

preşcolarului, cu domiciliul în _________________________________________ 

3. Beneficiarul direct al educaţiei, _______________________________________________  preşcolar 

 II. Scopul  contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor  

implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei, cu respectarea indicatorilor de performanţă şi a standardelor de calitate specifice 

învăţământului preşcolar. 

III. Regulile instituţiei:  

1. Regulile instituţiei pentru personal, părinţi şi copii sunt următoarele: respect, ordine, cumpătare, siguranţă, linişte. 

2. Activităţile extracurriculare se organizează în conformitate cu filosofia grădiniţei. 

3. Meniul adoptat de instituţie este variat şi este intocmit săptămânal cu ajutorul medicului gradiniţei bucătarului şi a administratorului. 

Mâncarea este pregatită zilnic de bucătari cu experienţă şi ţine cont de nevoile şi cerinţele zilnice ale copiilor conform normelor 

sanitare. Apa potabilă este asigurată de o firmă specializată, care respectă normele sanitare în vigoare. 

IV. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Unităţilor de Învăţământ Preşcolar şi în Regulamentul intern al Grădiniţei “1-2-3”. Părţile se angajează, prin voinţă proprie, după cum urmează:  

IV. Obligaţiile părţilor: 

1. Grădiniţa se obligă: 

a) Să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional în cadrul programului prelungit  

de 10 ore; 

b) Să pună la dispoziţia copiilor toate serviciilie oferite de grădiniţă: serviciu educaţional (spaţiu educaţional, bază materială, 

resurse umane calificate), nutriţional (meniu adecvat nivelului de vârstă preşcolară, asigurarea a trei mese pe zi – mic dejun, prânz, gustare de 

după-amiază, aport de calorii, etc.), asistenţă medicală (personal calificat, cabinet medical dotat corespunzător), protecţie şi îngrijire (în spaţiul 

grădiniţei şi în perimetrul acesteia, de curăţenie şi igienizare); 

c) Să ofere servicii educaţionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MEN pentru ciclul preşcolar; 

d) Să asigurare o ofertă educaţională atractivă în concordanţă cu opţiunea beneficiarilor indirecţi (părinţii) şi a interesului şi 

abilităţilor beneficiarilor direcţi (copiii); 

e) Să asigure securitatea şi siguranţa preşcolarilor pe perioada prezenţei acestora în incinta şi spaţiul grădiniţei, precum şi în 

deplasările organizate de unitatea de învăţământ  şi aprobate de conducerea unităţii de învăţământ/Inspectoratul şcolar/MEN; 

f) Să coopereze cu  toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază grădiniţa şi de care depind bunul mers al 

procesului de învăţământ; 

g) Să trateze cu profesionalism  şi responsabilitate  orice situaţie specială legată de educaţia preşcolarului; 

h) Să asigure accesul egal la educaţie, în limitele planului de şcolarizare şi a efectivelor aprobate, cu interzicerea oricărui tip de 

discriminare; 

i) Să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări din partea preşcolarilor sau a părinţilor; 

j) Instituţia va oferi părinţilor, prin intermediul personalului autorizat, informaţii cu privire la activitatea copilului în grupă; 

k) Să asigure cu prioritate loc în grădiniţă, preşcolarilor ai căror părinţi (ambii) dovedesc prin acte legale, faptul că au 

loc de muncă şi domiciliul stabil în Cartierul Burdujeni (Cuza – Vodă II şi III ), funcţie de locurile disponibile în unitate; 

l) Să asigure transparenţa tuturor activităţilor derulate, organizate sau aprobate de grădiniţă; 

m) Să desfăşoare acţiuni fără a aduce atingeri imaginii publice, vieţii private şi familiale a copilului; 

n) Să acorde suport educaţional şi de consiliere părinţilor, cel puţin o dată pe lună; 

o) Să dea dovadă de respect şi consideraţie în relaţiile cu preşcolarii şi părinţii. 

2. Beneficiarul indirect – Părintele/reprezentantul legal al preşcolarului se obligă: 

a) Să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar – cap. VII.6 şi 

ale prezentului contract; 

b) Să-şi asume responsabilitatea promovării în educaţia copilului, a principiilor, valorilor şi normelor de conduită susţinute de 

către grădiniţă; 

c) Să respecte prevederile Regulamentului Intern al grădiniţei; 

d) Să aducă la înscrierea copilului toate documentele cerute de personal; 

e) Să aducă la timp copilul pentru începerea programului şi să nu întârzie la preluarea acestuia. Îmbrăcarea copilului este 

răspunderea celui care aduce/preia copilul; 

http://www.gradinita123.ro/


 2 

f) Să răspundă material pentru eventualele distrugeri pe care copilul le produce grădiniţei şi să-şi asume împreună cu copilul 

responsabilitatea pentru orice faptă a acestuia; 

g) Să colaboreze cu personalul grădiniţei atunci când sunt solicitaţi; 

h) Să achite taxa pentru masă, în termenii conveniţi mai jos (neplata la termenii stabiliţi atrage după sine pierderea locului în 

cămin) şi să răspundă solicitărilor unităţii privind contribuţia stabilită în cadrul consiliului de administraţie referitoare la produsele de igienă 

consumabile (hârtie igienică, săpun lichid, prosop şi papuci de unică folosinţă) necesare copiilor pe parcursului anului şcolar; 

i) Să anunţe din timp dacă, din diferite motive, copilul va lipsi mai multe zile iar în cazul unei absenţe de 14 zile va prezenta 

aviz de sănătate de la medicul de familie; în cazul în care nu se va anunţa, nu garantăm păstrarea locului în unitate.   

j) Să nu agreseze fizic sau verbal copilul în incinta grădiniţei; 

k) Să trateze cu respect şi consideraţie instituţia preşcolară şi pe reprezentanţii ei . 

l) Să asigure cele necesare comfortului copilului: vestimentaţie, rechizite, contravaloarea taxei pentru alimente şi consumabile, 

stabilite de comun acord. 

m) Orice sugestii sau nelămuriri vor fi aduse mai întâi la cunoştinţa personalului didacic vizat, apoi, în caz de nesoluţionare, la 

cunoştinţa conducerii grădiniţei. 

3. Achitarea taxei 
a) Părintele se obligă să achite anticipat, la începutul anului şcolar taxa pentru masa in suma de 100 lei, în vederea aprovizionării 

grădiniţei pentru perioada de iarnă, suma ce urmeaza a se regla in ultima luna a anului scolar 2016-2017. 

b) Părintele se obligă să achite contravaloarea mesei si regiei, a cărei valoare este stabilită prin Consiliul de administraţie al 

unităţii, cel târziu până pe data de 15  a lunii viitoare. 

c) Părintele se obligă să achite sumele restante aferente taxei pentru masa prescolarilor in termen de trei luni de la data 

notificarilor primite, in caz contrar Grădiniţa cu Program Prelungit ,, 1-2-3” va trimite o adresa  de înştiinţare către locul de muncă al 

părinţilor preşcolarilor, pentru retinerea sumelor restante din drepturile salariale ale parintilor. 

d) In cazul parintilor care nu fac dovada unui loc de munca, plata se face in avans pentru luna in curs, pana cel tarziu pe data de 

5 a lunii. In cazul neachitarii la termenul stabilit a avansului, Gradinita isi rezerva dreptul de a refuza primirea prescolarului in unitate, pana la 

achitarea sumelor stabilite in prezentul contract.             

e) Beneficiarul pune la dispoziţia părintelui Chitanţa de încasare şi situaţia cu numărul de zile de frecvenţă efectuate. 

f) Grădiniţa cu Program Prelungit ,, 1-2-3 ” se obligă să utilizeze taxa percepută în exclusivitate pentru achiziţionarea 

alimentelor şi cota parte care reprezintă regia cantină pentru întreţinerea cantinei. 

g) Taxa achitata pentru zilele in care scolarul absenteaza se reporteaza pentru luna urmatoare. 

h) Taxele achitate anticipat se restituie in cazul retragerii prescolarului din camin sau in cazul in care la sfarsitul anului scolar, 

suma depusa depaseste suma corespunzatoare zilelor de prezenta ale copilului (exceptie de la aceasta prevedere pentru perioada vacantelor 

scolare). 

4. Durata contractului: Prezentul contract este valabil pe toată durata şcolarizării preşcolarului în instituţie. 

5. Alte clauze 
a) Orice neînţelegere dintre părţi se va soluţiona pe cale amiabilă, la nivelul grupei cu educatoarea, la nivel de instituţie în cadrul 

consiliului pedagogic  sau  în cadrul Consiliului de administraţie al unităţii de înăţământ; 

b) Părţile semnatare înţeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de atitudine ale celeilalte părţi; 

c) Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de grădiniţă duce la aplicarea sancţiunilor legale şi la o monitorizare strictă 

din partea Inspectoratului Şcolar; 

d) Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din cadrul unităţii de învăţământ, 

răspund disciplinar conform Legii nr. 1/2011 şi a Statutului personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru înălcarea 

obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract, Contractului individual de muncă, Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, şi pentru încălcarea normelor de comportare, care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei; 

e) Nerespectarea angajamentelor asumate de părţi duce la aplicarea prevederilor legale (ROI şi a Legii Educaţiei Naţionale Nr. 

1/2011); 

f) Orice modificare a datelor personale ale copilului (schimbare domiciliu, depistarea bolilor contagioase, boli cu risc major, 

alergii la care este predispus, etc) sau orice alte modificari ce il privesc, sunt aduse la cunoştinţă Gradiniţei prin înştiinţare scrisă în termen de 48 

de ore. În caz contrar nu ne asumam răspunderea;  

g) Prezentul acord încetează: 

h) În cazul finalizării ciclului preşcolar; 

i) În cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou contract cu celălalt părinte al 

preşcolarului sau cu reprezentantul legal al acestuia; 

j) În cazul plecării preşcolarului la o altă unitate de învăţământ; 

k) În situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ; 

l) În cazul nerespectării repetate a termenului de plată. Excepţiile se discută cu conducerea grădiniţei; 

m) Incapacitatea de integrare în colectivitate a copilului şi încălcarea repetată a regulamentului, precum şi lipsa de interes sau lipsa 

de colaborare din partea părinţilor în corectarea acestora. 

 

 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ______________________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Director Grădiniţa cu Program Prelungit “1-2-3”   Părinte/ Reprezentant legal 

Prof. Niculina NIŢĂ     ______________________ 


