GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PRIETENII MEI
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII EDUCAȚIONALE
NR ……….….. / DATA ……………
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
Grădinița cu program prelungit Prietenii Mei, cu sediul în Bdul Metalurgiei nr.87, sector 4,
București, înfiinţată în cadrul Fundaţiei România de Mâine, cu sediul în str. Ion Ghica nr.13, sector
3, Bucureşti, în baza hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 12/11.12.2013, având ca reprezentant
pe Doamna Goran Laura-Oana, Manager coordonator, împuternicit legal să semneze conform
Împuternicirii nr. 28/29.06.2015, în calitate de Prestator,
Şi
Dna/Dl …………………………………………… părinte/reprezentant legal al copilului,
în calitate de Beneficiar indirect,
Copilul .…………………………………………………......, în calitate de Beneficiar
direct, au convenit să încheie prezentul Contract, cu respectarea următoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
2.1. Obiectul contractului îl constituie asigurarea educației Beneficiarului direct prin prestarea de
servicii de tipul ”Grădiniță de vară” de către Grădiniţa cu program prelungit Prietenii Mei.
2.2. Prestatorul va asigura copilului, Beneficiar direct, educația și supravegherea pe perioada
vacanței de vară (19 iunie – 18 august 2017), cu înscrierea acestuia în evidenţa Grădiniţei,
conform Fişei de înscriere completate de Beneficiarul indirect.
2.3. Modificarea obiectului contractului pe parcursul derulării acestuia se face numai cu acordul
părţilor, prin acte adiţionale la prezentul contract.
3. TAXĂ DE ŞCOLARIZARE:
3.1. Beneficiarul indirect va achita o taxă săptămânală stabilită în condiţiile legii şi ale
prezentului contract;
3.2. Beneficiarul indirect va semna un Angajament de plată redat în Anexa nr.1.
4. TERMENUL CONTRACTULUI:
4.1. Contractul se încheie pe perioada 19 iunie 2017–18 august 2017 şi intră în vigoare la data
semnării acestuia de către ambele părţi;
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5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
5.1. Prestatorul se obligă:
a. să asigure locaţia, cadrul organizatoric şi climatul educaţional la standarde înalte, corespunzător
normativelor elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale;
b. să asigure integral rechizitele, materialele didactice și ludice necesare desfăşurării în cele mai
bune condiţii a activităţilor psihoeducative;
c. să garanteze securitatea copiilor pe durata prezenţei lor în incinta gradiniţei, precum şi în cadrul
deplasărilor în afara spaţiului grădiniţei, organizate de instituţia de învăţământ;
d. să asigure un corp profesoral calificat pentru a conduce activităţile psihoeducaţionale şi de
creştere a copiilor;
e. să formeze grupele de copii în funcţie de vârsta şi particularităţile psihoindividuale ale acestora.
Fiecare grupă de copii este condusă de un cadru didactic;
f. să asigure derularea programelor de odihnă, masă şi de joacă şi să asiste copiii în spaţiile
sanitare;
g. să respecte programul orar al activităţilor educaţionale, al orelor de masă şi să asigure hrana
copiilor conform recomandărilor medicilor nutriţionişti pentru vârstele preşcolare;
h. să pună la dispoziţia părinţilor programe educaţionale pentru a le da posibilitatea să aleagă
programul dorit;
i. să informeze periodic părinţii cu privire la rezultatele şi comportamentul copilului;
j. să comunice părinţilor orice schimbare în starea de sănătate a copilului de îndată ce aceasta este
identificată, iar, în caz de urgenţă, să ia măsuri de prim-ajutor şi să anunţe imediat părintele/tutorele
legal al acestuia;
k. să îşi rezerve dreptul de a revoca înscrierea unui copil dacă:
- condiţiile educaţionale necesitate de copil în mod special nu sunt disponibile;
- taxa aferentă programului ales nu a fost plătită conform Angajamentului de plată (Anexa nr.1 a
prezentului Contract);
- părintele/tutorele legal nu aduce la timp analizele medicale necesare înscrierii sau revenirii în
colectivitate după o perioadă de absență/boală;
l. să realizeze triajul medical al copiilor în fiecare dimineaţă şi să recomande izolarea de
colectivitate a celor care reprezintă pe moment un pericol pentru starea de sănătate a celorlalţi;
m. să anunţe existenţa unor cazuri de boli contagioase numai pe baza avizelor primite de la medic;
n. să aplice o reducere de 10% pentru cel de al doilea copil provenit din aceeași familie;
o. să trateze nediscriminatoriu fiecare copil;
p. să asigure transportul copiilor către şi de la grădiniţă la solicitarea beneficiarului indirect, pe
toată durata achitării de către acesta a respectivului serviciu;
r. să asigure confidenţialitatea datelor personale ale preşcolarului şi să nu le utilizeze în scopuri
comerciale sau să ofere unor terţi – gratis sau contra cost.
5.2 Beneficiarul indirect - Părintele/tutorele legal al preşcolarului se angajează:
a. să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare Internă al Grădiniţei cu
program prelungit Prietenii Mei, adus la cunoştinţă prin afişare;
b. să pună la dispoziţia conducerii Grădiniţei documentele necesare pentru înscrierea copilului cu
completarea integrală a Fişei de înscriere:
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- copie după certificatul de naştere al copilului;
- copii după actele de identitate ale părinţilor;
- avizul epidemiologic al preşcolarului;
- copie după carnetul de vaccinări al preşcolarului;
- buletinele de analize obligatorii pentru copii: examen coprobacteriologic, exudat faringian şi
exudat nazal.
c. să respecte până la finalizarea contractului condiţiile iniţiale în care s-a făcut înscrierea,
corespunzator clauzelor acestui contract şi Fişei de înscriere anexate prezentului Contract;
d. să respecte programul ales la înscriere şi să se conformeze activităţilor propuse de grădiniţă, în
conformitate cu Fişa de înscriere completată de Beneficiarul indirect;
e. să achite la timp taxa pentru programul ales în conformitate cu Angajamentul de plată:
- taxa pentru programul ales include: activităţile educaționale oraganizate şi desfăşurate cu
educatoarea la clasă (900-1300 sau 900-1700) conform programului și orarului afișate; meniul zilnic,
diversificat, constând în cele 4 mese asigurate, respectiv micul dejun, masa de fructe, masa de
prânz şi gustarea de după amiază pentru programul lung sau 3 mese asigurate, respectiv micul
dejun, masa de fructe, masa de prânz (pentru programul scurt); activitățile opționale (desfășurate
zilnic în intervalul 1115-1200), respectiv Limba engleză prin joc și cântec – 1 activitate pe
săptămână; Arts & Crafts – 1 activitate pe săptămână; Origami-Hârtia prinde viață – 1 activitate
pe săptămână; Lego-Micii arhitecți - 1 activitate pe săptămână; Informatică Smart Kid sau Beauty
Club-Clubul Fetelor cochete - 1 activitate pe săptămână.
f. să achite taxa aferentă programului ales. Plata se face în avans, cel târziu în prima zi a
săptămânii / săptămânilor pentru care Beneficiarul indirect a optat, conform Fișei de
înscriere completate de Beneficiarul indirect;
g. să achite taxele aferente activităților opționale – Cluburi pentru care Beneficiarul indirect a
optat. Plata se face în ultima zi a săptămânii/săptămânilor pentru care Beneficiarul indirect a optat,
conform Fișei de înscriere completate de Beneficiarul indirect;
h. să comunice mai întâi persoanelor abilitate din centrul educaţional orice informaţie care ar putea
să-i intereseze şi pe ceilalţi părinţi;
i. să nu aducă la program copilul în cazul în care acesta este bolnav. În cazul în care, în urma
controlului medical zilnic la intrarea în gradiniţă, sunt constatate semne de boală, părintele este
obligat să ia copilul acasă;
j. să comunice orice schimbare în starea de sănătate a copilului. În cazul în care copilul este
diagnosticat cu o boală contagioasă, părintele trebuie să anunţe conducerea, chiar dacă nu este adus
la gradiniţă;
k. în cazul în care copilul necesită un regim alimentar special este obligatoriu avizul medicului şi
anunţarea în scris a meniului;
l. prin acest Contract, Beneficiarul indirect acordă permisiunea cadrelor medicale de specialitate
ale instituției să trateze copilul în cazuri de extremă urgenţă;
m. să îşi dea acordul scris în cazul în care copilul va părăsi oraşul pentru desfăşurarea unor activităţi
extraşcolare. Pentru activităţile extraşcolare desfăşurate în perimetrul oraşului acest contract
reprezintă acordul implicit al părinţilor;
n. prin acest contract părintele îşi asumă strict o relaţie profesională cu personalul grădiniţei.
Părinţii nu vor face oferte de angajare, nu vor solicita lecţii private, în afara programului, nu se vor
adresa, în nicio circumstanţă, pe un ton nepoliticos, ridicat sau ameninţător.
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6. MENŢIUNI SPECIALE:
6.1. Prin semnarea itemilor de mai jos, Beneficiarul indirect îşi exprimă acordul pentru ca
personalul Grădiniţei/persoanele angajate de Grădiniţă să fotografieze sau să filmeze copiii în scop
educaţional şi de promovare a Grădiniţei, să înregistreze evenimente şi să le publice pe website-ul
Grădiniţei, reţele sociale, la avizierele Grădiniţei sau în materiale promoţionale, în media locală,
naţională sau internaţională.

Sunt de acord

Nu sunt de acord
6.2. Prestatorul se obligă să aducă la cunoştinţă Beneficiarului indirect acţiunile promoţionale,
durata aproximativă şi conţinutul acestora, în conformitate cu acordul de promovare încheiat
separat pentru fiecare astfel de eveniment;
6.3. Beneficiarul indirect nu va ridica pretenţii materiale, financiare ori de altă natură legate de
prestaţia minorului în activitatea de promovare a Grădiniţei cu program prelungit Prietenii Mei;
6.4. Efectele acordului exprimat de către Beneficiarul indirect se întind şi pe viitor, în sensul că
Beneficiarul indirect ori copilul său, după împlinirea vârstei de 18 ani a acestuia din urmă, nu va
putea ridica niciun fel de pretenţii cu privire la prestaţia sa în cadrul activităţii de promovare,
perpetuate de-a lungul timpului, produsele de promovare putând fi folosite de către Prestator în
orice moment ori repetitiv, fără ca acest fapt să necesite un nou acord de promovare, altul decât
cel ce a fost încheiat iniţial, prin prezentul Contract.
7. CADRUL FINANCIAR:
7.1. În cazul în care Beneficiarul indirect nu va plăti la timp taxa de şcolarizare, Prestatorul este
îndreptăţit să revoce înscrierea Beneficiarului direct la activitățile organizate de Grădiniță.
7.2. În cazul în care Beneficiarul nu îşi achită taxele şi penalităţile aferente în termen de 30 de zile
calendaristice de la termenul de plată, Prestatorul este îndreptăţit să rezilieze prezentul contract,
fără niciun fel de notificare în prealabil. Aceasta nu îl exonerează pe Beneficiarul indirect de la
plata taxelor datorate, Prestatorul rezervându-şi dreptul de a acţiona pe cale legală pentru
recuperarea sumelor restante.
7.3. Angajamentul de plată semnat în data înscrierii preşcolarului la grădiniţă se va modifica
corespunzător dacă Beneficiarul indirect solicită în scris schimbarea tipului de program de la
durată scurtă la durată lungă sau invers;
7.4. Taxele (de şcolarizare de bază sau pentru activităţile opţionale/cluburi) nu includ costurile
pentru excursii sau alte activităţi educative facultative oferite de grădiniţă;
7.5. Costurile pentru analizele medicale solicitate de Prestator nu sunt incluse în taxa şcolară.
8. FORŢA MAJORĂ:
Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor
asumate prin prezentul contract. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la
cunoştinţă celeilalte părţi, în termen de maxim o zi de la apariţie, iar dovada forţei majore se va
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dovedi în maxim 5 zile de la apariţie. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la
cunoştinţă celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maxim 3 zile de la încetare.
9. REZILIEREA CONTRACTULUI:
9.1. Rezilierea contractului, înainte de încetarea sa, se face numai motivat, partea ce doreşte acest
lucru fiind obligată să anunţe în scris intenţia, cu cel puţin 10 zile înainte, termen în care trebuie
să se respecte obligaţiile asumate;
9.2. În cazul în care s-a efectuat plata în avans pentru mai multe săptămâni, prestatorul returnează
suma avansată, cu excepţia săptămânii în curs, dacă s-a înregistrat retragerea copilului de la
program, respectiv rezilierea Contractului.
10. DISPOZIŢII FINALE:
10.1. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe activitatea în cazul unor evenimente
neprevăzute: întreruperea furnizării de energie electrică, gaze naturale, inundaţii, drumuri
impracticabile, boli contagioase, reamenajări urgente.
10.2. Prezentul contract are ca anexă Angajamentul de plată (Anexa 1);
10.3. Orice modificare sau suplimentare la acest contract se va face în scris şi doar cu
consimţământul părţilor;
10.4. Prezentul contract a fost redactat în două exemplare originale cu aceeaşi valoare juridică şi
intră în vigoare de la data semnării.
11. REZOLVAREA LITIGIILOR:
Eventualele neînţelegeri sau litigii care se pot naşte în prezentul contract sau în legatură cu
derularea acestuia, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea
lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci
litigiile vor fi înaintate spre soluţionare organelor jurisdicţionale competente. Prin semnarea
prezentului contract, părţile semnatare se obligă să accepte şi să respecte întocmai prevederile
prezentului contract.
Data semnării: .................................................
PRESTATOR,

BENEFICIAR,

Manager coordonator,

Părinte/tutore legal al copilului,

Prof.univ.dr. GORAN LAURA-OANA
Semnătura:……………………………….

Semnătura:…………………………………
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Anexa nr. 1 la
Contractul de prestări servicii educaționale
Nr. ………. din ………….…

ANGAJAMENT DE PLATĂ
Din data de …………………
Subsemnatul/ Subsemnata............................................................... domiciliat/ă în Bucureşti,
Str. ................... nr. ......... bl. .........sc. ....... ap. .......... sector............ născut la data de .................
posesor al cărţii de identitate seria .........nr. ..................eliberată de secţia ..................................,
la data de .................., cod numeric personal ............................................telefon .........................
în calitate de Beneficiar, Părinte/tutorele legal al copilului…………………………………
înscris la Grădiniţa cu program prelungit Prietenii Mei pentru programul de vară Ocol în
jurul Pământului în 9 săptămâni.
ÎMI ASUM PREZENTUL ANGAJAMENT DE PLATĂ astfel:
1. Mă oblig să achit taxa stabilită de către Consiliul de Administraţie pe perioada derulării
contractului. Taxa de şcolarizare este în valoare de …………………... /săptămână. Plata se face
în avans, cel târziu în prima zi a săptămânii / săptămânilor pentru care Beneficiarul indirect a optat,
conform Fișei de înscriere.
2. Am luat la cunoştintă şi mă oblig să respect,

Părintele / tutorele legal al copilului…………………………………
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