GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PRIETENII MEI
Bdul Metalurgiei nr.87, sector 4, Bucureşti, Tel. 021.2224642

www.gradinitaprieteniimei.ro, FB: Gradinita Prietenii Mei

CONTRACT-CADRU
privind desfășurarea activităților educaționale specifice After School
pentru anul şcolar 2017-2018
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 şcolarului, în
calitate de Beneficiar indirect,
Copilul .…………………………………………………......, elev, în calitate de Beneficiar
direct, au convenit să încheie prezentul Contract-cadru, cu respectarea următoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
2.1. Obiectul contractului îl constituie asigurarea activităților de pregătire a temelor și pregătire
suplimentară a Beneficiarului direct prin prestarea de servicii educaţionale;
2.2. Prestatorul va asigura elevului, Beneficiar direct, pregătirea instructiv-educativă pe anul
școlar în curs, cu înscrierea acestuia în evidenţa instituției, conform Fişei de înscriere redată în Anexa
nr.1 a prezentului Contract;
2.3. Modificarea obiectului contractului pe parcursul derulării acestuia se face numai cu
acordul părţilor, prin acte adiţionale la prezentul Contract.
3. TAXĂ PROGRAM AFTER SCHOOL:
3.1. Beneficiarul indirect va achita o taxă lunară stabilită în condiţiile legii şi ale prezentului
Contract;
3.2. Beneficiarul indirect va semna un Angajament de plată redat în Anexa nr.2 a prezentului
Contract.

4. TERMENUL CONTRACTULUI:
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4.1. Contractul se încheie pe perioada 5 septembrie 2017 – 22 iunie 2018 şi intră în vigoare la
data semnării acestuia de către ambele părţi;
4.2. Pentru fiecare an școlar, dacă părțile convin, se va încheia un nou contract.
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 Naționale;
b. să garanteze securitatea elevilor pe durata prezenţei lor în incinta instituției, precum şi în
cadrul deplasărilor în afara spaţiului instituției, organizate de instituţia de învăţământ;
c. să asigure un corp profesoral calificat pentru a conduce activităţile de pregătire a temelor și
pregătire suplimentară;
d. să asigure, prin activitatea cadrului didactic, asistență și sprijin în efectuarea temelor, în mod
individual în funcţie de ritmul de dezvoltare, aptitudinile sau interesele copilului;
e. să asigure derularea programelor de odihnă, masă şi recreere;
f. să respecte programul orar al activităţilor educaţionale, al orelor de masă şi să asigure hrana
elevilor conform recomandărilor medicilor nutriţionişti pentru vârstele şcolare;
g. să informeze periodic părinţii cu privire la rezultatele şi comportamentul copilului;
h. 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;
i. să realizeze triajul medical al școlarilor în fiecare zi, la intrarea în instituție şi să recomande
izolarea de colectivitate a școlarilor care reprezintă, pe moment, pericol pentru starea de
sănătate a celorlalţi;
j. să anunţe existenţa unor cazuri de boli contagioase numai pe baza avizelor primite de la
medic;
k. să anunţe Beneficiarului indirect de orice modificare a prezentului Contract, în scris, cu 15
de zile înainte;
l. să aplice o reducere la taxa Programului After school de 10% pentru cel de-al doilea copil,
dacă Beneficiarul indirect are mai mulţi copii înscriși în instituție;
m. să trateze nediscriminatoriu fiecare școlar;
n. să asigure transportul elevilor către şi de la instituție, la solicitarea Benefiarul indirect, pe
toată durata achitării acestui serviciu;
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o. să asigure confidenţialitatea datelor personale ale şcolarului şi să nu le utilizeze în scopuri
comerciale sau să le ofere unor terţi – gratis sau contra cost.
p. să revoce înscrierea / reînscrierea unui școlar în următoarele situații:
- elevul nu are beneficii prin programul educațional oferit de instituție;
- condiţiile educaţionale speciale necesitate de elev nu sunt disponibile;
- taxa pentru Programul After School nu a fost plătită conform Angajamentului de plată (Anexa
nr.2 a prezentului Contract);
- familia nu prezintă la timp analizele medicale necesare înscrierii sau revenirii în colectivitate
după o perioadă de boală;
- starea de sănătate a elevului pune în pericol sănătatea celorlalți școlari sau a personalului instituției;
- elevul are un comportament agresiv sau nu se adaptează la programul și regulamentul instituției;
- părinții sau tutorii au un comportament care este în contradicție cu Regulamentului de Organizare

şi Funcţionare Internă al instituției și/sau normele de conviețuire socială;
- există un oricare alt motiv pe care instituția îl consideră relevant.

5.2 Beneficiarul indirect - Părintele/tutorele legal al preşcolarului se angajează:
a. să respecte prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare Internă al instituției,
adus la cunoştinţă, prin afişare;
b. să pună la dispoziţia conducerii instituției documentele necesare pentru înscrierea elevului,
cu completarea integrală a Fişei de înscriere:
- copie după certificatul de naştere al copilului;
- copii după actele de identitate ale părinţilor;
- avizul epidemiologic al şcolarului;
- buletinele de analize: exudat faringian şi exudat nazal, examen coprobacteriologic;
c. să respecte, până la finalizarea Contractului, condiţiile iniţiale în care s-a făcut înscrierea,
corespunzător clauzelor prezentului Contract şi Fişei de înscriere (redată în Anexa nr. 1 a
prezentului Contract);
d. să răspundă sesizărilor din partea instituției cu privire la copil;
e. să achite la timp taxa pentru Programul After School în conformitate cu Angajamentul de
plată:
- taxa pentru Programul After School include activităţile de pregătire a temelor și pregătire
suplimentară, coordonate de cadrul didactic, contravaloarea meniului zilnic, diversificat,
constând în cele 2 mese asigurate: masa de prânz şi gustarea de după-amiază, activități
recreative și jocuri, precum și tarifele pentru activitățile educaționale organizate la decizia
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instituției, respectiv Cluburi, în intervalul orar 16.15 – 18.00. Meniul săptămânii și Programul
orar complet al activităților educaționale va fi afișat în permanență pe website-ul
www.gradinitaprieteniimei.ro și la avizierul instituției;
- taxa pentru Programul After School se achită inclusiv pe durata vacanţelor de iarnă (2
săptămâni), primavară (1 săptămână) şi pentru zilele de sărbători legale;
- Pentru zilele în care copilul absentează din motive medicale pentru o perioadă mai mare sau
egală cu 5 zile lucrătoare consecutive, dovedite pe baza documentelor medicale, va fi scăzută
contribuția de hrană (stabilită la 20 lei/zi) Se pot aplica deduceri mai mari de la taxa pentru
Programul After School doar în cazuri speciale în care copilul absentează pe o perioadă mai
mare de 3 săptămâni din cauza unor boli contagioase, internări, accidente etc., dovedite pe baza
documentelor medicale;
f. să achite lunar taxa pentru Programul After School până în data de 10 a lunii curente. În cazul
lunii decembrie, plata pentru luna ianuarie se achită până la 20 decembrie.
g. în cazul în care Beneficiarul indirect optează pentru Cluburi în intervalul 18.00-19.00, plata
acestora se va efectua până în data de 10 a lunii următoare față de luna în care s-au desfășurat
aceste activități.
h. să asigure schimburi de haine şi încălţăminte adecvate pentru perioada petrecută de școlar
în instituție;
i. să nu aducă copilul la program în cazul în care acesta este bolnav. În cazul în care, în urma
controlului medical zilnic la intrarea în instituție, sunt constatate semne de boală, Beneficiarul
indirect este obligat să ia copilul acasă sau să își exprime acordul cu privire la izolarea acestuia
în spațiile medicale ale instituției, special amenajate, asigurându-i-se copilului bolnav îngrijire
medicală. Prin prezentul Contract Beneficiarul indirect acordă permisiunea cadrelor medicale
de specialitate ale instituției să trateze copilul în cazuri de extremă urgență;
j. să comunice orice schimbare în starea de sănătate a copilului. În cazul în care copilul este
diagnosticat cu o boală contagioasă, Beneficiarul indirect trebuie să anunţe conducerea
instituției, chiar dacă elevul absentează;
k. în cazul în care copilul necesită un regim alimentar special este obligatorie prezentarea către
conducerea instituției a avizului medicului şi anunţarea în scris a meniului alimentar zilnic;
l. să prezinte avizul medical cu menţiunea „Apt pentru a intra în colectivitate” la reîntoarcerea
copilului în colectivitate în cazul în care acesta a fost bolnav sau după o absenţă care depăşeşte
7 zile calendaristice consecutive;
m. să comunice conducerii instituției absenţa copilului sau perioada în care copilul urmează să
absenteze şi motivul absentării lui, cel târziu în dimineața zilei respective;
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n. să îşi dea acordul scris în cazul în care copilul va părăsi incinta instituției pentru desfăşurarea
unor activităţi extraşcolare organizate la propunerea instituției;
o. prin prezentul contract Beneficiarul indirect îşi asumă strict o relaţie profesională cu
personalul instituției. 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 niciunui angajat al instituției de învățământ.
6. MENŢIUNI SPECIALE:
6.1. Prin semnarea itemilor de mai jos, Beneficiarul indirect își exprimă acordul pentru ca
personalul instituției / persoanele angajate de instituție să fotografieze sau să filmeze copiii în
scop educațional și de promovare a instituției de învățământ, să înregistreze evenimente și să
le publice pe website-ul instituției, rețele sociale, la avizierele instituției sau în materiale
promoționale, în media locală, națională sau internațională.
 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 ori financiare ori de altă natură legate
de prestaţia minorului în activitatea de promovare a Grădiniţei Prietenii Mei.
6.4. Efectele acordului exprimat de 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-cadru.

7. CADRUL FINANCIAR:
7.1. În cazul în care Beneficiarul indirect nu va plăti la timp taxa pentru Programul After
School, Prestatorul este îndreptăţit să calculeze penalităţi de 0,2 % pe zi din valoarea
contractului, începând cu a 3-a zi de întârziere față de ultima zi a perioadei de plată;
7.2. În cazul în care Beneficiarul indirect nu achită taxele şi penalităţile aferente în termen de
30 de zile calendaristice de la termenul de plată, Prestatorul este îndreptăţit să rezilieze
prezentul Contract-cadru, fără niciun fel de notificare în prealabil. Aceasta nu îl exonerează pe
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Beneficiarul indirect de la plata taxelor datorate, Prestatorul rezervându-şi dreptul de a
acţiona, pe cale legală, pentru recuperarea sumelor restante;
7.3. Taxele (pentru Programul After School sau pentru activităţile opţionale/cluburi) nu includ
costurile pentru transport, excursii sau alte activităţi educative facultative propuse de instituție;
7.4. Costurile pentru analizele medicale solicitate de Prestator nu sunt inscluse în taxa pentru
Programul After School.
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 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 prezentului Contract, înainte de încetarea sa, se face numai motivat, partea ce
doreşte acest lucru fiind obligată să anunţe în scris intenţia, cu cel puţin 20 zile calendaristice
înainte, termen în care trebuie să se respecte obligaţiile asumate;
9.2. În cazul în care Beneficirul indirect doreşte să retragă copilul de la Programul After
School, acesta trebuie să adreseze Managerului coordonator al Grădiniței Prietenii Mei o
notificare scrisă de reziliere a contractului cu 20 de zile calendaristice înainte;
9.3. În cazul plăţilor în avans, Beneficiarul indirect va pierde sumele achitate sau va avea
obligaţia de a plăti facturile emise dacă nu a anunţat rezilierea prezentului Contract, conform
termenului menţionat mai sus;
9.4. În cazul în care s-a efectuat plata pentru mai multe luni în avans și Beneficiarul indirect
a adresat notificare scrisă de reziliere a Contractului-cadru în termenul prevăzut, Prestatorul
returnează suma avansată, cu excepţia lunii în curs.
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, ninsori abundente, boli contagioase, reamenajări urgente. În acest caz, taxa
pentru Programul After School se recalculează, în funcţie de numărul de zile;

6

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PRIETENII MEI
Bdul Metalurgiei nr.87, sector 4, Bucureşti, Tel. 021.2224642

www.gradinitaprieteniimei.ro, FB: Gradinita Prietenii Mei
10.2. Prezentul Contract are ca anexe: Fişa de înscriere (Anexa nr.1) şi Angajamentul de plată
(Anexa nr. 2);
10.3. Orice modificare sau suplimentare la prezentul Contract se va face în scris și 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.
10.5. Beneficiarul indirect va semna prezentul Contract pe fiecare pagină.

11. REZOLVAREA LITIGIILOR:
Eventualele neînțelegeri sau litigii care se pot naște în prezentul Contract sau în legătură cu
derularea acestuia, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau
desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere
amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare organelor jurisdicționale competente.
Prin semnarea prezentului Contract-cadru, pările semnatare se obligă să accepte și să respecte
întocmai prevederile prezentului Contract.

Data semnării: .................................................

PRESTATOR,

BENEFICIAR,

Manager coordonator,

Părinte/tutore legal al şcolarului,

Prof.univ.dr. GORAN LAURA-OANA

Nume și prenume……….............……….....

Semnătura:………......................…………

Semnătura……………..................………….
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Anexa nr. 1 la
Contractul-cadru Nr. ………. din …………

FIŞA DE ÎNSCRIERE
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018
A. DATE DESPRE COPIL:

NUME:
CNP:
DATA NAŞTERII:
NAŢIONALITATEA:
RELIGIA:
AFECŢIUNI, ALERGII:
CERINŢE SPECIALE:
ADRESA de domiciliu:
TELEFON ACASĂ:
B. DATE DESPRE MAMĂ:
NUME:
DATA NAŞTERII:
LOCUL NAŞTERII:
PROFESIA:
LOCUL DE MUNCĂ:
FUNCŢIA:
TELEFON FIX SERVICIU:
TELEFON MOBIL:
C. DATE DESPRE TATĂ:
NUME:
DATA NAŞTERII:
LOCUL NAŞTERII:
PROFESIA:
LOCUL DE MUNCĂ:
FUNCŢIA:
TELEFON FIX SERVICIU:
TELEFON MOBIL:

PRENUME:
LOCUL NAŞTERII:
CETĂŢENIA:

PRENUME:

E-MAIL:

PRENUME:

E-MAIL:

D. TRANSPORT DE LA ȘI/SAU CĂTRE INSTITUȚIE
- Școala ........................................................................................................................................
- Adresa școlii…………………………………………...................……………………............
- Ora exactă a preluării școlarului/ziua …………................……………………………………
- Persoana de contact din școală………………………...............………………………………
- Adresa la care este transportat școlarul la finalizarea programului în instituție
………………..........…………………………………………………………………………..
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ÎN CONTINUARE VĂ RUGĂM SĂ ÎNCERCUIŢI LITERA/CIFRA
CORESPUNZĂTOARE OPŢIUNII DVS.!
În funcţie de aceste opţiuni se calculează taxa de bază şi taxele suplimentare aferente
activităţilor educaţionale opţionale/cluburi pe care doriţi să le urmeze copilul
dumneavoastră.:
1. SPECIFICAŢII DE DIETĂ
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2. ACTIVITĂŢI OPŢIONALE (CLUBURI) – organizate în intervalul 1800-1900 :
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TARIF pentru Programul After School: 1000 lei /lună
TARIFE PENTRU CLUBURI: 50 lei/50min
 CLUB DE MIŞCARE Sport și sănătate (fotbal, handbal, înot/aquagym, dans sportiv și modern,
gimnastică, balet și mișcare scenică)
 CLUB DE GASTRONOMIE Micii bucătari
 CLUB DE LIMBI STRĂINE (engleză, germană, italiană, chineză)
 CLUB DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI COMUNICARE (inclusiv Logopedie)
 CLUB DE ŞTIINŢE Creative Science / Matematică distractivă
 CLUB DE ARTĂ INTERPRETATIVĂ (canto, pian)
 CLUB DE ACTORIE The little star
 CLUB DE INFORMATICĂ Smart Kid
 CLUB ORIGAMI Hîrtia prinde viață
 BEAUTY CLUB Clubul fetelor cochete
 CLUB LEGO Micii arhitecți
 CLUB DE FOTOGRAFIE

TARIFE ÎNOT (bazin semiolimpic): 70 lei/50 min. – Grup

Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate sunt complete, precise și corecte. Sunt de acord cu
regulamentele interne și financiare ale Grădiniței referitoare la înscriere / reînscriere.

BENEFICIAR,
Părinte/tutore legal al preşcolarului,
………………………………………..
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Anexa nr. 2 la
Contractul-cadru 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

............................................telefon

de

.......................,

................................

cod

în

numeric

calitate

de

personal
Beneficiar,

tatăl/mama/tutorele legal al copilului ………………………………… înscris la Grădiniţa cu
program prelungit Prietenii Mei - Programul After School.
ÎMI ASUM PREZENTUL ANGAJAMENT DE PLATĂ astfel:
1. Mă oblig să achit taxa şcolară stabilită de către Consiliul de Administraţie pe toată durata
perioadei în care se derulează contractul. Taxa de şcolarizare este în valoare de
…………………... /lună. Plăţile se vor face în lei, până la data de 10 ale lunii, pentru luna
curentă.
2. Am luat la cunoştintă şi mă oblig să respect,

BENEFICIAR,
Părinte/tutore legal al şcolarului,
………………………………………………
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