
 

  

Ministerul Educației Naționale  

 Grădiniţa Villanytelep, 535600 Odorheiu Secuiesc 

 Str.Uzinei nr.17., tel/fax 0266-213937,email:gr.villanytelep@gmail.com 

villanytelep.ro 

__741/14.09.2020_____________________________________________________________ 

1 

 

 

 

 Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar aprobat prin  Ordin nr.5447 din 31 august 2020 , ale Legii nr. 

272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,   

    Se încheie prezentul:   

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL   

 

I. Părţile semnatare 

 

     1.Unitatea de învăţământ: Grădiniţa Villanytelep reprezentată prin directorul Péter Edit, 

numită de IŞJHR prin Decizia nr…1230…../2016 

      2. Beneficiarii indirecţi - 

părinţii:........................................................................................................ cu domiciliul în 

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

      3. Beneficiar direct al educaţiei, antepreşcoalrul/a, preşcolarul/a: 

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

 

   II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de 

învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor 

direcţi ai educaţiei.   

 

   III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele 

prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.   

       

1). Drepturile grădiniţei 

a,)  stabilirea ofertei educaţionale a grădiniţei în concordanţă cu PDI  şi planul de 

învăţământ pentru nivelul antepreşcolar şi preşcolar şi aşteptărilor părinţilor  şi altori 

beneficiari indirecţi. 

    b,)  alcătuirea Regulamentul de Ordine Interioară şi programul zilnic al copiilor conform 

prevederilor legale, în funcţie de posibilităţile resurselor umane şi aşteptărilor părinţilor. 

     c,)   stabilirea şi modificarea, respectând legalitatea, în funcţie de preţurile pieţei, valoarea 

contribuţiei părinteşti zilnice şi informarea părinţilor pentru luare la cunoştinţă-care începând 

din 01 septembrie 2020 va fi 10 lej/zi cu plata dinainte pe o lună de zile și recalculare în luna 

următoare.  

     d,)   scoaterea din evidenţă a copiilor care sunt retraşi de părinţi /lipsesc mai mult de 2 

săptămâni fără un motiv întemeiat, cu excepţia vacanţelor. 

     e.) copiii diagnosticați cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe 

educaţionale au dreptul să fie școlarizaţi în grădiniță integrat, diferenţiat, în funcţie de tipul şi 

gradul de deficienţă, fără a însemna o amenințare la siguranța și liniștea celorlalti copii. 

Aceste cazuri vor fi comunicate părințiilor și se va stabili un program, care să nu perturbe 

activitatea copiilor din grupă. 
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 2). Drepturile părinţilor 

    a,)   înscrierea copilul la grădiniţă respectând  vârsta şi zona de şcolarizare 

    b,)   convocarea întâlnirilor cu părinţi în cazuri extreme; 

    c,)  comitetul de părinţi are dreptul de a colecta un fond de bani, pe care-l poate folosi cu 

acordul părţilor; 

    d,)   de a fi membrii  în Consiliul de Administraţie şi în Comisia de Asigurare Calităţii;. 

    e,)   de a fi informaţi cu privire la modificările privind cuantumul contribuţiei părinteşti. 

    f,)   de a învoi copilul semestrial câte 3 zile, motivând nefrecventarea grădiniţei prin cerere 

    g.) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să solicite rezolvarea 

unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu salariatul 

unităţii de învăţământ implicat sau cu directorul unităţii de învăţământ. În situaţia în care 

discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susţinătorul 

legal adresează o cerere scrisă conducerii unităţii de învăţământ.   

 În cazul în care au fost parcurse etapele menţionate fără rezolvarea stării conflictuale, 

părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei 

la inspectoratul şcolar.   

În cazul în care au fost parcurse toate etapele fără rezolvarea stării conflictuale, părintele, 

tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la 

Ministerul Educaţiei Naţionale.   

h. de a fi informaţi cu privire la modificările privind cuantumul contribuţiei părinteşti 

i. de a solicita și de a sprijini asigurarea siguranţei copilului în timpul programului/ cu ocazia 

organizării unor activităţi extracurriculare;  

j.de a hotărî cu privire în vederea publicării filmărilor şi fotografiilor copilului în scop 

didactic sau de promovare a ofertei educaţionale /imaginii grădiniţei. 

 

 

 IV. Părţile au următoarele obligaţii: 

    

  1). Obligaţiile  grădiniţei  

   a) să asigure 2 cadre didactice pentru fiecare grupă și condiţiile optime de derulare a 

procesului de învăţământ ( să creeze un climat educativ sigur şi familial pentru desfăşurarea 

procesului educativ -siguranţă, ordine, regim igienic şi alimentar adecvat)  

   b) să răspundă de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, 

de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de 

învăţământ;  

   c)să asigure mișcări zilnice în aer liber pentru menținerea sănătății  și călirea organismului, 

cu respectarea programului de activitate zilnică 

   d) să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de 

personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare;   

   e personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu 

valorile educaţionale pe care le transmite copiilor şi un comportament responsabil ( să 

respecte personalitatea şi drepturile copilului -dreptul la joacă, la educaţie şi dezvoltare 

individuală, la protecţie, la iubire, la sensibilitate din partea  adulţilor); 
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   f) personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de 

asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 

copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a 

copilului;   

   g) personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu 

copii şi cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora;   

   h) personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze 

imaginea publică a copilului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;   

   i) personalului din învăţământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să 

agreseze verbal sau fizic copii şi/sau colegii.   

   j) se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea copiilor sau calitatea prestaţiei 

didactice la grupă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la copii sau de la 

părinţii/aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora.   

   k) sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot 

pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor , respectiv a personalului 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi de 

prozelitism religios.   

  l) informarea părinţilor în legătură cu progresul copiilor, cu activităţile curriculare şi 

extracurriculare organiazate, cu modifcările privind cuantumul şi plata contribuţiei părinteşti; 

 

 m)  asigurarea zilnică a 3 mese copiilor; produsele alimentare oferite copiilor sunt preparate 

integral în bucătărie proprie; 

 n)  asigurarea siguranţei copiilor cu ocazia diferitelor activităţi extraşcoalare 

 o)  înştiinţarea părinţilor lunar despre zilele absente a copilului  

 p.) să se asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi 

prozelitism religios. 

 

  r.) să respecte prevederile în pandemia SarsCov2 

 - să depună diligență maximă, pentru respectarea personalității şi drepturilor copilului, în 

situația respectării normativului de distanțiere și de purtarea echipamentului de prevenire a 

răspândirii îmbolnăvirii epidemice, prescrise   (dreptul la joacă, la educaţie şi dezvoltare 

individuală, la protecţie, la iubire, la sensibilitate din partea  adulţilor); 

  - să informeze părinţii privind  regulile specifice de igienă și sănătate, de prevenire a 

răspândirii bolilor transmisibile; 

-să asigure locaţia, cadrul organizatoric şi climatul educaţional la standarde, corespunzător 

normativelor conform Ordinului comun nr. 4518/12.06.2020;  

-să asigure  materiale didactice și ludice necesare desfăşurării în cele mai bune condiţii a 

activităţilor psihoeducative, cu respectarea normelor de igienă;  

-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;  

-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;  

-să anunţe existenţa unor cazuri de boli contagioase numai pe baza avizelor primite de la 

medic;  
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-să trateze nediscriminatoriu fiecare copil, oferind fiecăruia șanse egale la educație;  

s.îşi rezervă dreptul de a revoca înscrierea unui copil dacă: -condiţiile educaţionale speciale 

pentru copil nu sunt disponibile; starea de sănătate a copilului pune în pericol sănătatea 

celorlalți copii sau a personalului grădiniței;  

 

       2). Obligaţiile părinţilor 

 

- să asigurare frecvenţa copiilor la grădiniţă, cu respectarea normativelor de igienă și 

prevenire a răspândirii bolilor transmisibile; 

 - să asigure rechizitele și pachetul sanitar necesar propriului copil, în completarea celor ale 

grădiniței-în caz de nevoie 

- trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu 

potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, 

vărsături, rinoree          

 - să anunțe, dacă copilul este bolnav cronic sau alergic: motivul absenței copilului în cazul 

unor boli infecțioase; să anunțe conducerea grădiniței în cazul retragerii copilului; motivul 

nefrecventării grădiniței (la o absență a copilului, de peste trei zile, fără un anunți prealabil, dă 

posibilitate grădiniței, scoaterea din evidență a copilului;   

- să fie conștient de faptul, că aducând copilul preșcolar la grădiniță își asume riscul 

posibilității îmbolnăvirii propriului copil ori familiei; să fie conștient, că calitatea educației 

timpurii oferită de grădiniță, poate fi afectată de restricțiile de distanțare ale normativului de 

prevenire, în perioada pandemiei;  să anunțe grădinița dacă are în imprejurimi îmbolnăvire 

contagioasă;  

-să nu aducă copilul bolnav la grădiniță și să ia acasă imediat dacă este anunțat că prezintă 

semne de îmbolnavire;  

-  să declare, la fiecare reîntoarcere a copilului de după 3 zile de absențe, motivul absenței  și 

să aducă adeverință medicală, cu diagnosticul, privind cauza absenței, după reîntoarcere din 

îmbolnăvire a copilului lui. 

-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 grădiniței și să 

prezinte un document medical doveditor, chiar dacă copilul nu este adus la program; 

-să nu aducă la program copilul dacă acesta este bolnav. În cazul în care, în urma controlului 

medical zilnic la intrarea în instituția de învățământ, sunt constatate semne de boală, părintele 

este obligat să ia copilul acasă și să se prezinte la medic cu copilul;  

-să prezinte documente medicale doveditoare în cazul în care copilul necesită un regim 

alimentar special   

- să achite contribuţia  părintească lunar, în ultima săptămână a lunii în curs pentru luna 

următoare; să utilizeze plata on line, prioritar, dacă este posibil, pe contul Gradinita 

Villanytelep: RO92TREZ35221E331400XXXX, cu specificarea  grupei și numele copilului 

sau să achite contribuția în caseria grădiniței. 

  - să respecte Regulamentul de Ordine Interioară şi a programul zilnic al copilului (pus la 

dispoziție și electronic și letric); 

  - să se informeze de la educatoarele grupei asupra noutăţilor prin instrumente electronice 

create pentru grupă; 
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  - să respecte primire copilul lui, la ora indicată, stabilită in comun cu grădința. Să respecte și 

să fie partener în respectarea normativului de igienă.  

 - să se conformeze cu situația, că nu poate intra în incinta clădirii împreună cu copii lor, in 

interesul acestora. Copii vor fi preluați de personalul grădiniței de la intrările specificate.  

 -  la o decizie a Comitetul Sit.Urg. Județean, grădinița poate să utilizeze învățarea on-line.  

- prin acest Contract, beneficiarul indirect  acordă permisiunea cadrelor medicale de 

specialitate ale instituției să trateze copilul în cazuri de extremă urgenţă și să facă triajul 

zilnic ( măsurând și temperatura) și să decidă, dacă copilul nu poate să intre sau să rămâne în 

colectivitate. Copiii cu temperatură crescută sau cu probleme respiratorii nu vor intra în 

unitatea de învățământ. 

-să pună la dispoziţia conducerii grădiniţei, documentele necesare pentru înscrierea copilului: 

copie după certificatul de naştere al copilului; copii după actele de identitate ale părinţilor; 

avizul epidemiologic al copilului, adev. de vaccinare de la medicul de familie 

-prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

 

   V. Durata contractului: 

Prezentul contract se încheie, pe durata unui nivel de învăţământ. Orice modificare din 

prezentul contract va fi  adus la cunostința părințiilor printr-o anexa la contract. 

 

VI. 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. Prin semnarea prezentului contract, părţile 

semnatare se obligă să accepte şi să respecte întocmai prevederile prezentului Contract.  

Prezentul contract are ca anexe Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

VII.Alte clauze: 

 

a) instituţia funcţionează în perioada 01. septembrie-31 iulie, în perioada vacanţei de vară sunt 

deschise grădiniţele din oraş după un program afişat până la sfârşitul lunii iunie 

b) părinţii sunt informaţi din timp despre diferite sărbători sau zile în care grădiniţa nu 

funcţionează sau funcţionează cu program redus 

c)  părinţii sunt rugaţi să nu circule în grupe sau în sala de mese cu încălţăminte şi să nu 

folosească grupurile sanitare ale copiilor sau ale personalului 

d) activităţile opţionale în grupă sunt stabilite conform procedurilor legale şi sunt aplicate 

pentru grupele mijlocii şi mari. Activităţile opţionale sunt ţinute de educatoare sau după caz în 

colaborare cu Asociaţia „Harmonia”, cu specialişti. 

e) se interzice  afișarea pe rețele de socializare a aspectelor legate de activitatea copilului în 

grădiniţă, fără acordul părințiilor și afișarea aspectelor legate de activitățile din grupuri private 

ale grupelor de copii din gradinita , fără acordul părților 

 

 

VIII. Dispoziţii finale 

 

  a) Copilul este scos din evidenţă dacă : 



 

  

Ministerul Educației Naționale  

 Grădiniţa Villanytelep, 535600 Odorheiu Secuiesc 

 Str.Uzinei nr.17., tel/fax 0266-213937,email:gr.villanytelep@gmail.com 

villanytelep.ro 

__741/14.09.2020_____________________________________________________________ 

6 

 

 este înscris la o altă unitate despre care părinţii au obligaţia să anunţe direcţiunea 

 dacă lipseşte mai mult de două săptămâni nemotivat în afara vacanţelor 

 în azul neachitării contribuţiei de hrană de o lună 

 copilul poate transfera la o grupă în alta, la o unitate în alta cu acordul consiliului de 

administratie a unitatii la care solicita transferul. 

 

b) Părţile au obligaţia de a respecta prevederile prezentului contract educaţional, valabil în 

ciclul antepreşcolar şi preşcolar, perioada până când copilul frecventează grădiniţa. 

 

    Încheiat azi, 14.09.2020.  în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.   

 

Odorheiu Secuiesc, 2020.septembrie 

 

 Director            Educatoare:                                              Părinţii  


