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CONTRACT EDUCAȚIONAL
pentru anul şcolar 2021-2022
NR …...…/ Data ……………
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
GRĂDINIŢA cu program prelungit PRIETENII MEI, cu sediul în Bdul Metalurgiei nr.87,
sector 4, Bucureşti, înfiinţată în cadrul Fundaţiei România de Mâine, cu sediul în str. Ion Ghica
nr.13, sector 3, Bucureşti, în baza Ordinului Ministrului Educației nr. 3492/28.03.2016, în baza
hotărârii Consiliului de Administraţie al FRM nr. 12/11.12.2013, având ca reprezentant pe Doamna
BONDREA LAURA-OANA, Manager Coordonator, în baza Împuternicirii nr. 28/29.06.2015, în
calitate de Prestator
Şi
D-na/Dl...…………………………………………………............., cu domiciliul la adresa
......................................................................................................., identificat(ă) cu C.I.
seria.......... nr.........., eliberată de................la data................., telefon...................................., email (a se preciza adresa de corespondență)....................................................................,
părinte/reprezentant
legal
(Beneficiar
indirect)
al
preşcolarului
....................................................................................,
înscris
în
Grupa.........................,
CNP............................................................... (Beneficiar direct)
au convenit să încheie prezentul Contract educațional, cu respectarea următoarelor
clauze:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
2.1. Obiectul contractului îl constituie asigurarea şcolarizării Beneficiarului direct prin
prestarea de programe și servicii educaţionale în conformitate cu Planul de dezvoltare
instituţională (2021-2024), întocmit în condiţiile Legii de către Grădiniţa cu program
prelungit Prietenii Mei;
2.2. Prestatorul va asigura preşcolarului, Beneficiar direct, pregătirea instructiveducativă pe anul şcolar în curs, cu înscrierea acestuia în evidenţa Grădiniţei cu program
prelungit Prietenii Mei, conform Fişei de înscriere redată în Anexa nr.1 a prezentului Contract.
3. TERMENUL CONTRACTULUI:
3.1. Contractul educațional vizează anul școlar 2021-2022 (structura anului școlar 20212022 este reglemantată prin O.M.E.C. 3.243/5.02.2021) şi intră în vigoare la data semnării
acestuia de către ambele părţi;
3.2. Pentru fiecare an școlar în parte, dacă părțile convin, se va încheia un nou Contract
educațional.
4. CADRUL FINANCIAR:
4.1. La depunerea Dosarului de înscriere – când Beneficiarul direct este înscris în
evidența Grădiniței cu program prelungit Prietenii Mei pentru prima dată – Beneficiarul
indirect achită taxa de înscriere prevăzută la secțiunea Tarife (taxe), Anexa nr. 1 din prezentul
Contract.
4.2. Beneficiarul indirect achită taxa lunară de școlarizare, conform Anexei nr. 1 din
prezentul Contract;
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4.3. Plata taxei de şcolarizare se face în avans, în intervalul de timp 2-12 a lunii
curente. Plata pentru luna Ianuarie se face până la data de 20 Decembrie.
a. TAXA DE ŞCOLARIZARE INCLUDE:
- zilele de activități didactice și educaționale, conform structurii anului școlar 2021-2022,
reglementată prin O.M.E.C. 3.243/5.02.2021. Din taxa de şcolarizare nu se scad absenţele
Beneficiarului direct.
- activităţile didactice şi educaţionale organizate şi desfăşurate conform Curriculum
Național;
- activităţile opționale la decizia conducerii Grădiniţei/Cluburi, organizate în intervalul
15
orar 11 -1230, conform Programului Orar săptămânal;
- activităţi extracurriculare (parţial) prevăzute ȋn Programul de Activităţi extracurriculare
(elaborat la începutul fiecărui semestru);
- rechizite și materiale necesare activităților didactice și educaționale;
- contravaloarea meniului zilnic, diversificat, constând în cele 3 mese (micul dejun, masa
de fructe, masa de prânz), respectiv 4 mese asigurate (micul dejun, masa de fructe, masa de prânz
şi gustarea de după-amiază), în funcție de programul ales (respectiv Program scurt sau Program
lung).
b. TAXA DE ŞCOLARIZARE NU INCLUDE:
- activităţi vocaţionale (Cluburi) prevăzute ȋn Oferta educaţională a grădiniței ȋn Anexa
nr.1 a prezentului contract pentru care optează Beneficiarul indirect;
- alte activităţi extracurriculare sau excursii propuse și organizate de Grădinița cu
program prelungit Prietenii Mei;
- serviciul transport solicitat de către Beneficiarul indirect;
- costurile pentru analizele medicale solicitate de Prestator.
c. TAXA DE ŞCOLARIZARE este calculată pentru structura anului școlar 2021-2022,
reglementată prin O.M.E.C. 3.243/5.02.2021, fiind exclusă perioada vacanțelor de Crăciun și de
Paște, precum și a sărbătorilor legale.
4.4. Beneficiarul indirect va semna un Angajament de plată redat în Anexa nr.2 a
prezentului Contract.
4.5. Angajamentul de plată, semnat la data înscrierii preşcolarului la Grădiniţa cu
program prelungit Prietenii Mei, se va modifica corespunzător dacă Beneficiarul indirect
solicită în scris schimbarea tipului de Program (scurt/lung).
4.6. Taxele aferente activităţilor vocaționale opţionale - Cluburi (pentru care
Beneficiarul indirect a optat conform Fişei de înscriere) se achită lunar, până în data de 10 a
lunii următoare faţă de luna în care aceste activități s-au desfășurat.
În cazul Clubului de Înot/Aquagym, abonamentele se achită până în data de 1 a lunii
curente pentru care urmează a se desfășura abonamentul. Orice depășire a termenelor de
plată a Cluburilor atrage după sine excluderea Beneficiarului direct și neparticiparea la
clubul pentru care s-a optat.
4.7. Se aplică REDUCERI la taxa de școlarizare, după cum urmează:
- 10% din taxa de şcolarizare stabilită, aplicată începând cu cel de-al doilea copil al
Beneficiarului indirect, înscris în Grădiniţă;
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- 10% din taxa de şcolarizare stabilită, dacă Beneficiarul indirect achită taxa integral
pe întregul an școlar, până la data de 13 septembrie 2021;
- 5 % din taxa de şcolarizare stabilită, dacă Beneficiarul indirect achită taxa integral
pe un întreg semestru școlar, până la începerea semestrului școlar (pentru semestrul I până la data
de 13 septembrie 2021, respectiv pentru semestrul II până la data de 10 ianuarie 2022);
- 40% din taxa de școlarizare, aferentă perioadei în cazul în care Beneficiarul direct
absentează, mai mult de 3 săptămâni consecutive, exclusiv din cauza unor boli contagioase,
internări, accidente etc., dovedite pe baza documentelor medicale avizate;
- 40% din taxa de școlarizare, aferentă perioadei în care Beneficiarul direct
urmează să absenteze timp de minimum o lună neîntreruptă, din alte motive decât cele
menționate mai sus, doar în condițiile în care Beneficiarul indirect va înștiința Prestatorul cu 3
săptămâni înainte de perioada absenței;
- Pentru zilele în care copilul absentează din motive medicale, dovedite cu înscrisuri,
pentru o perioadă mai mare sau egală cu 3 zile consecutive, contribuţia de hrană aferentă acestei
perioade va fi scăzută din taxa de școlarizare (stabilită la 20 Lei/zi).
4.8. Neplata taxei de şcolarizare ȋn termenele prevăzute ȋn prezentul Contract
educațional atrage după sine penalităţi de 0,2 % pe zi din valoarea taxei lunare, începând cu
prima a zi de întârziere, faţă de ultima zi a perioadei de plată;
4.9. Prestatorul este îndreptăţit să rezilieze prezentul Contract educațional, fără niciun
fel de notificare în prealabil dacă taxele de şcolarizare nu au fost achitate ȋn termenele prevăzute
de mai sus. Rezililerea contractului 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.
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 și ARACIP;
b. să asigure luarea în evidenţă a preşcolarului – Beneficiar direct, inclusiv înregistrarea
lui în Platforma SIIIR şi şcolarizarea specifică educaţiei timpurii;
c. să asigure un corp profesoral calificat, precum și personal nedidactic și auxiliar
competent;
d. să formeze, anual, grupele de preşcolari, în funcţie de vârsta copiilor şi de
particularităţile psihoindividuale ale acestora, conform Legii Educației Naționale nr.1/2011.
e. să organizeze activități didactice, respectând Programul Orar al activităţilor
educaţionale (afişat în permanenţă pe website-ul şi la avizierul Grădiniţei). Fiecare grupă de
preşcolari este coordonată de un cadru didactic, care desfășoară activități cu preșcolarii în
intervalul orar 8.30-16.30. În intervalul 16.30-18.00, preșcolarii desfășoară activități
educaționale pe niveluri de vârstă sub coordonarea cadrelor didactice, conform programului
stabilit de către echipa managerială a grădiniței;
f. să ofere activităţi vocaţionale (Cluburi) prevăzute ȋn Oferta educaţională a grădiniței
(Anexa nr.1 a prezentului contract) pentru care Beneficiarul indirect poate opta;
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g. să organizeze activităţi extraşcolare şi parteneriate cu alte instituţii în beneficiul
preșcolarilor;
h. să asigure rechizitele și materialele didactice necesare desfăşurării în cele mai bune
condiţii a tuturor activităţilor educaționale;
i. să asigure securitatea preșcolarilor pe durata prezenţei lor în incinta grădiniţei (atunci
când aceștia nu sunt în prezența părinților/tutorilor/ reprezentanților legali/aparținătorilor),
precum şi în cadrul deplasărilor în afara spaţiului grădiniţei, organizate de instituţia de
învăţământ;
j. să asigure derularea programelor de odihnă, masă, joacă şi să asiste copiii în spaţiile
sanitare;
k. să asigure hrana copiilor conform recomandărilor medicilor pediatru-nutriţionişti
pentru vârstele preşcolare, respectând astfel Meniul săptămânal prestabilit și afișat din timp pe
website-ul grădiniței și la avizier;
l. să informeze periodic Beneficiarul indirect cu privire la achizițiile şi comportamentul
copilului, prin comunicare directă și/sau indirectă;
m. să realizeze Portofoliul individual al copilului, pe parcursul anului şcolar şi să
întocmească Raportul psihopedagogic al preşcolarului, aferent fiecărui semestru școlar, pe care
îl aduce la cunoștința Beneficiarului indirect;
n. să ofere tuturor preșcolarilor suport și consiliere educaţională. La solicitarea
Beneficiarului indirect să asigure intervenție logopedică, cu costuri suplimentare, prevăzute în
prezentul Contract/Tarife;
o. să ofere asistență medicală zilnică și 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;
p. să realizeze triajul medical al copiilor în fiecare dimineaţă şi să recomande izolarea de
colectivitate a preşcolarilor care reprezintă, în acel moment, un potenţial pericol pentru starea de
sănătate a celorlalţi copii din grădiniţă;
r. să anunţe Beneficiarul indirect de existenţa unor cazuri de boli contagioase
confirmate în baza unui document medical doveditor;
s. să asigure, la solicitarea Beneficiarului indirect, transportul preşcolarului către/de la
grădiniţă pe toată durata achitării acestui serviciu. În timpul deplasării se asigură supravegherea
de către un însoțitor adult, angajat al grădiniței;
t. să asigure confidenţialitatea datelor personale ale Beneficiarului direct, respectiv ale
Beneficiarului indirect, respectând prevederile Regulamentului general privind protecția datelor
– RGPD (conform Anexei nr. 4 la prezentul Contract).
5.2 BENEFICIARUL INDIRECT - Părintele/reprezentantul legal al preşcolarului
se obligă:
a. să respecte prevederile Regulamentului Intern şi Programul orar al Grădiniţei cu
program prelungit Prietenii Mei, aduse la cunoştinţă prin afişare, la Avizier;
b. să pună la dispoziţia conducerii Grădiniţei documentele necesare pentru (re)înscrierea
copilului, cu completarea integrală a tuturor Anexelor din prezentul Contract educațional.
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DOSARUL DE ÎNSCRIERE al preşcolarului va cuprinde:
- Copie după certificatul de naştere al copilului;
- Copii după actele de identitate ale părinţilor;
- Copie a Hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se
exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
- Declarația-acord de înscriere la Grădinița cu program prelungit Prietenii Mei, semnată
de ambii părinți (Anexa nr. 3 la prezentul Contract);
- Fișa medicală a minorului, eliberată de medicul de familie;
- Avizul epidemiologic - Apt pentru intrarea în colectivitate (în prima zi de participare la
programul grădiniței);
-Buletinele
de
analize
medicale
ale
copilului:
examen
de
coprocultură/coproparazitologic, exudat faringian şi nazal;
- *Doar pentru preșcolarii care se transferă din altă unitate de învățământ
preșcolar: Cerere de transfer aprobată de către unitatea din care provine preșcolarul;
- Copie după Fișa de progres individual sau Caracterizarea psihopedagogică, eliberată
de unitatea de învățământ frecventată anterior (dacă este cazul);
- *Doar pentru înscrierea la Grupa mare: Declarație pe propria răspundere pentru
copiii amânați de la școală, precum și documentul medical care justifică amânarea (conform
Ordinului Ministrului Sănătății nr. 430/2004 petrnu aprobarea Baremului medical cu afecțiunile
care pot constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani).
c. să respecte, pe durata derulării Contractului educațional, condiţiile iniţiale în care s-a
făcut înscrierea, corespunzător clauzelor prezentului Contract şi Fişei de înscriere (Anexa nr. 1
a prezentului Contract);
d. să respecte Programul pentru care a optat conform Fişei de înscriere (Program de
durată scurtă 800-1300, respectiv Program de durată lungă 800-1800) şi să respecte activităţile
organizate și desfășurate în Grădiniţă;
e. să participe la ședințele, consultațiile și lectoratele cu părinții organizate în grădiniță;
f. să se intereseze periodic de progresele copilului și să consulte permanent Avizierul
grădiniței și Informările electronice transmise de către instituția de învățământ;
g. să răspundă sesizărilor din partea Grădiniţei cu privire la copil și să facă dovada
măsurilor luate în urma recomandărilor primite de la personalul calificat al Grădiniței;
h. să asigure schimburi de haine şi încălţăminte adecvate pentru perioada petrecută de
copil la grădiniţă;
i. să încredințeze copilul, la sosirea în grădiniță, unei persoane abilitate (cadru didactic,
îngrijitor copii, asistent medical), pentru a fi permanent sub supraveghere și a evita posibile
incidente;
j. să comunice conducerii Grădiniţei informaţii privind sănătatea copilului, relevante
pentru ceilalţi părinţi;
k. să nu aducă copilul la Grădiniţă în cazul în care acesta este bolnav. Dacă în urma
controlului medical zilnic, la intrarea în gradiniţă sunt constatate semne de boală, Beneficiarul
indirect este obligat să ia copilul acasă sau, dacă preșcolarul rămâne în grădiniță, să îşi exprime
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acordul cu privire la izolarea acestuia în spaţiile medicale din Grădiniţă, special amenajate,
asigurându-i-se copilului bolnav asistență medicală;
l. prin prezentul Contract educațional, Beneficiarul indirect acordă permisiunea cadrelor
medicale de specialitate ale Grădiniţei să trateze copilul în cazuri de extremă urgenţă;
m. să comunice orice schimbare în starea de sănătate a copilului. În cazul în care copilul
este diagnosticat cu o boală contagioasă, Beneficiarul indirect se obligă să anunţe urgent
conducerea Grădiniţei, chiar în situaţia în care copilul nu este adus la gradiniţă și să prezinte
documentul medical care atestă diagnosticul;
n. 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 de
cel puțin 3 zile lucrătoare consecutive;
o. să prezinte la fiecare început de semestru școlar Avizul medical cu menţiunea Apt
pentru efort fizic în cazul în care solicită înscrierea preșcolarului la Clubul Sport și Sănătate
(indiferent de ramura sportivă pentru care optează);
p. în cazul în care copilul necesită un regim alimentar special este obligatorie prezentarea
documentelor medicale doveditoare şi anunţarea, în scris, a alimentelor permise din Meniul
zilnic afișat;
r. să comunice telefonic la Secretariatul grădiniței, înainte de începerea programului,
absenţa copilului, perioada în care copilul urmează să absenteze şi motivul absentării;
s. să îşi dea acordul scris în cazul în care copilul va părăsi incinta Grădiniţei pentru
desfăşurarea unor activităţi extraşcolare organizate la propunerea Grădiniţei;
t. să anunţe situaţiile ȋn care preșcolarul urmează a fi preluat de către altă persoană decât
părinţii/tutorele/reprezentantul legal la finalul sau pe parcursul programului;
u. să anunţe şi să prezinte documente doveditoare privind schimbarea de stare civilă a
părinţilor sau orice alte modificări ale statutului tutorilor/reprezentanţilor legali ai preșcolarului,
care pot afecta siguranţa sa fizică, emoţională şi/sau socială.
v. prin prezentul Contract educațional 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 niciunui angajat al Grădiniţei cu program prelungit Prietenii Mei.
6. FORŢA MAJORĂ:
6.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau
totale a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract.
6.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica și dovedi celeilalte părți,
imediat și în mod complet producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în
vederea limitării consecințelor. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la
cunoştinţă celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maxim 3 zile de la încetare.
6.3. În cazul în care începutul și încetarea forței majore nu sunt notificate, în condițiile de
mai sus, atunci partea respectivă nu va avea dreptul să reclame forța majoră, iar neîndeplinirea
oricăreia dintre obligațiile sale din prezentul contract va fi considerată ca o neîndeplinire
conform prezentului contract.
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7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:
7.1. Contractul educațional încetează de drept la sfârșitul anului școlar 2021-2022;
7.2. Rezilierea prezentului Contract, se face numai motivat, de către oricare dintre părţi,
prin Notificare scrisă de reziliere a Contractului educațional comunicată celeilalte părți cu
cel puţin 20 zile calendaristice înainte de reziliere, termen în care se obligă să respecte
obligaţiile asumate;
7.3. 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;
7.4. Absența nemotivată a Beneficiarului direct mai mult de o lună calendaristică duce
la rezilierea prezentului Contract, caz în care Prestatorul poate solicita daune interese
compensatorii ce vor reprezenta pierderea efectivă suferită cât și beneficiul de care a fost lipsit;
7.5. În cazul în care s-a efectuat plata pentru mai multe luni în avans şi Beneficiarul
indirect, având motive temeinice, a adresat Notificarea scrisă de reziliere a Contractului în
termenul prevăzut la art. 7.2., Prestatorul returnează suma avansată, cu excepţia lunii în curs.
7.6. Prestatorul ȋsi rezerva dreptul de a rezilia prezentul Contract educațional ȋn
următoarele situaţii:
- condiţiile educaţionale speciale necesitate de Beneficiarul direct nu sunt disponibile;
- dificultăți majore de integrare în colectivitate a copilului, în decurs de 2 luni
calendaristice de la începerea programului de grădiniță şi încălcarea repetată a regulamentului
intern al instituției, pe fondul lipsei de interes și colaborare din partea
părinților/tutorelui/reprezentantului legal;
- taxa de şcolarizare nu a fost plătită la termenele prevăzute ȋn prezentul Contract
educațional;
- Beneficiarul direct prezintă un comportament agresiv, rezistent la consilierea
educațională şi/sau nu respectă Programul şi Regulamentul Intern al Grădiniței;
- Beneficiarul indirect (sau familia lărgită a Beneficiarului direct) manifestă
comportamente care sunt în contradicţie cu Regulamentului Intern al Grădiniței şi/sau normele
de convieţuire social-morală și civică. În acest caz, Prestatorul poate pretinde daune interese
compensatorii, reprezentate prin pierderea suferită cât și beneficiul de care a fost lipsit.
8. DISPOZIŢII FINALE:
8.1. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe/suspenda activitatea didactică în cazul
unor evenimente/fenomene neprevăzute: întreruperea furnizării de energie electrică, gaze
naturale, condiţii meteo extreme, epidemii-pandemii, reamenajări urgente şi alte situaţii
neprevăzute care pun ȋn pericol siguranţa preșcolarilor şi a personalului Grădiniței cu program
prelungit Prietenii Mei sau ca urmare a unor Decizii emise de MEN sau Guvernul României;
8.2. Orice modificare şi/sau suplimentare se va face în scris printr-un Act adițional la
Contractul educațional;
8.3. Prezentul Contract educațional a fost redactat în două exemplare originale cu aceeaşi
valoare juridică şi intră în vigoare de la data semnării de către ambele părți.
9. REZOLVAREA LITIGIILOR:
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9.1. 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 rezilierea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
9.2. Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate
spre soluţionare organelor jurisdicţionale competente. Prin semnarea prezentului Contract
educațional, părţile semnatare se obligă să accepte şi să respecte întocmai prevederile
prezentului Contract.
PRESTATOR,
BENEFICIAR INDIRECT,
Manager coordonator,
Părinte/reprezentant legal al preşcolarului,
Prof.univ.dr. BONDREA LAURA-OANA
Semnătura:…………………………

Semnătura:…………………..

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

8

MC

FOR

ROMANIAN

MOVEMENT

FUNDAȚIA ROMÂNIA DE MÂINE
Instituție social-umanistă de cultură, știință și învățământ
ISO 9001 certificatnr. 649C
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PRIETENII MEI
Bdul Metalurgiei nr.87, sector 4, Bucureşti, Tel. 021.222.46.42, 0745.02.88.76, 0739.662.770
QUALITY

www.gradinitaprieteniimei.ro, FB: Gradinita Prietenii Mei
Anexa nr. 1 la Contractul educațional Nr. …… din ……...……
FIŞA DE ÎNSCRIERE
pentru anul şcolar 2021-2022
A.
DATE DESPRE BENEFICIARUL DIRECT (copil):
B.
NUME:
PRENUME:
CNP:
DATA NAŞTERII:
LOCUL NAŞTERII:
NAŢIONALITATEA:
CETĂŢENIA:
RELIGIA:
AFECŢIUNI, ALERGII:
CERINŢE SPECIALE:
ADRESA de domiciliu:
TELEFON ACASĂ:
C.
DATE DESPRE MAMĂ:
NUME:
DATA/ LOCUL NAŞTERII:
PROFESIA:
LOCUL DE MUNCĂ:
TELEFON SERVICIU:
TELEFON MOBIL*:
*la care poate fi contactată la nevoie

PRENUME:

E-MAIL:

DATE DESPRE TATĂ:
NUME:
DATA/ LOCUL NAŞTERII:
PROFESIA:
LOCUL DE MUNCĂ:
TELEFON SERVICIU:
TELEFON MOBIL*:
*la care poate fi contactat la nevoie

PRENUME:

E-MAIL:

D.
Copilul va fi adus şi preluat din grădiniţă de către (numele, prenumele și
calitatea
persoanei/persoanelor)...…………………………………………............…...…………..
................................................................................................................................................
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ÎN CONTINUARE, VĂ RUGĂM SĂ ÎNCERCUIŢI LITERA/CIFRA SAU SĂ
BIFAȚI CORESPUNZĂTOR OPŢIUNII DUMNEAVOASTRĂ!
În funcţie de aceste opţiuni, se calculează taxa de şcolarizare şi taxele suplimentare
aferente activităţilor educaţionale opţionale/cluburi pe care doriţi să le urmeze copilul
dumneavoastră:
1.
a)
b)
c)

TIPUL DE PROGRAM ŞCOLAR*:
Program cu durată lungă (800-1800)
Program cu durată scurtă (800-1300)
Program prelungit (de la ora 700 dimineaţa și/sau după ora 1800 până la 1900).

*Costuri suplimentare (vezi Tarife)

2.
TRANSPORT CU MICROBUZUL GRĂDINIȚEI (la cererea Beneficiarului
indirect)*:
a)
De acasă la gradiniţă
b)
De la grădiniţă acasă
*Adresa pentru transport:
Strada: ………………………………………............Nr........Bl........…Sc……Ap.…....Et.
Sector/Localitate: ..................................
Puncte de reper: …................................................................................
*Serviciul transport se asigură cu costuri suplimentare (vezi Tarife).
3.
REGIMUL DE MASĂ:
a)
Mic dejun
b)
Masa de fructe
c)
Prânz
d)
Gustarea de după amiază
e)
Specificaţii de dietă:...................................................................................................
4.
ACTIVITĂŢI VOCAȚIONALE OPŢIONALE (CLUBURI)* organizate în
intervalul orar 1115-1230 și/sau 1500-1800 :
*Notă: Parte din aceste Cluburi se regăsesc în Programul Orar al activităţilor
educaţionale şi sunt incluse în taxa de şcolarizare.
* Activitățile de grup se desfășoară cu o grupă de minimum 6 copii.

CLUBUL DE MIŞCARE - SPORT ŞI SĂNĂTATE:
Activităţi sportive de grup:
Activităţi sportive individuale:
o
Înot / Aquagym
o
Înot / Aquagym
o
Dans sportiv şi modern
o
Zumba Kids Dance
o
Balet
o
Arte marțiale (Karate)
o
Șah
o
Kick Boxing
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CLUBUL DE GASTRONOMIE - MICII BUCĂTARI


o
o
o

CLUBUL DE LIMBI STRĂINE:
Limba engleză
Limba germană
Limba franceză


o
o
o

CLUBUL DE ARTĂ INTERPRETATIVĂ:
Canto
Pian
Chitară


CLUBUL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI COMUNICARE
LOGOPEDIE


CLUBUL DE ACTORIE - LITTLE STAR: Teatru și mişcare scenică



CLUBUL DE PICTURĂ - LITTLE HANDS, BIG ART



CLUBUL DE ARTE - ARTS & CRAFTS: modelaj, lut, argilă, nisip, colaj.



CLUBUL SABBIARELLI – PICTURĂ CU PRAF DE MARMURĂ



CLUB ORIGAMI – HÎRTIA PRINDE VIAŢĂ

5.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
6.
•
o

-

TARIFE (taxe): *Plătibili în Lei, la cursul ziLei al BNR:
100 Euro - taxa de înscriere la Grădiniţă
520 Euro/lună – Taxa de şcolarizare pentru Program lung (interval orar 800-1800);
400 Euro/lună - Taxa de şcolarizare pentru Program scurt (interval orar 800-1300);
20 Lei/zi – contribuţia de hrană (inclusă în taxa de şcolarizare);
12 Lei/oră – taxă supraveghere suplimentară (între orele 700-800, respectiv 18001900 , pentru copiii care nu parcurg activităţi opţionale/Cluburi, dar care rămân în
Grădiniţă până la ora 1900);
6 Lei/km – transport solicitat cu microbuzul grădiniței.
TARIFE PENTRU CLUBURI:
CLUB DE MIŞCARE SPORT ŞI SĂNĂTATE
Înot/Aquagym Abonamente:
260 Lei Abonament lunar, 4 ședințe/lună (1 ședință/săptămână) – Individual
500 Lei Abonament lunar, 8 ședințe/lună (2 ședințe/săptămână) – Individual
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200 Lei Abonament lunar, 4 ședințe/lună (1 ședință/săptămână) – Dublu (2 copii)
400 Lei Abonament lunar, 8 ședințe/lună (2 ședință/săptămână) – Dublu (2 copii)
90 Lei/activitate (50') – Piscină semiolimpică la Premium Wellness Institute, Grup
Balet – 40 Lei/activitate (30') – Grup
Arte marțiale – 40 Lei/activitate (30') – Grup
Șah - 45 Lei/activitate (30') –Individual
o Dans sportiv şi modern - 40 Lei/activitate (30') – Grup
o Zumba Kids Dance - 40 Lei/activitate (30') – Grup
o Kick Boxing - 40 Lei/activitate (30') – Grup

o
o
o

•

CLUB DE GASTRONOMIE MICII BUCĂTARI – 45 Lei/activitate (30') - Grup

•

CLUB DE LIMBI STRĂINE – 45 Lei/activitate (30') – Lb străină Grup

•
•

CLUB DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI COMUNICARE-LOGOPEDIE –
60 Lei/activitate (30') – Logopedie individual
CLUB DE ARTĂ INTERPRETATIVĂ
Canto – 45 Lei/activitate (30') – Individual
Canto – 40 Lei/activitate (30') – Grup
Pian – 45 Lei/activitate (30') –Individual
Chitară - 45 Lei/activitate (30') –Individual

•

CLUB DE ACTORIE THE LITTLE STAR – 45 Lei/activitate (30’) – Grup

•

CLUB ORIGAMI HÂRTIA PRINDE VIAŢĂ – 35 Lei/activitate (30') – Grup

•
CLUBUL SABBIARELLI – PICTURĂ CU PRAF DE MARMURĂ – 45 Lei/
activitate (30') – Grup
•
CLUBUL DE ARTE - ARTS & CRAFTS: modelaj, lut, argilă, nisip, colaj – 45 Lei/
activitate (30') – Grup
•

CLUBUL DE PICTURĂ - LITTLE HANDS, BIG ART – 45 Lei/activitate (30')-Grup
Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate sunt
complete, precise şi corecte. Sunt de acord cu regulamentele interne şi
financiare ale Grădiniţei referitoare la înscriere / reînscriere.
BENEFICIAR INDIRECT,
Părinte/reprezentant legal al preşcolarului,
………………………………………
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Anexa nr. 2 la Contractul educațional Nr. ….… din .…………
ANGAJAMENT DE PLATĂ
Din data de ……………….
SUBSEMNATUL/(a)................................................................. domiciliat/ă în Bucureşti, Str.
............................... nr. ......... bl. ......... sc. ....... ap. .......... sector ......., născut/ă la data de
..........................., posesor al cărţii de identitate seria ......... nr. .................., în calitate de Beneficiar
indirect,
respectiv
tatăl/mama/reprezentant
legal
al
copilului
………………………………………………., înscris la Grădiniţa cu program prelungit Prietenii
Mei, în Grupa …………………………….., anul şcolar 2021-2022.
ÎMI ASUM PREZENTUL ANGAJAMENT DE PLATĂ, astfel:
1. Mă oblig să achit taxa de şcolarizare stabilită de către Consiliul de Administraţie al Fundației
România de Mâine pe toată durata perioadei în care se derulează prezentul Contract. Taxa de şcolarizare
stabilită este în valoare de …...….... Euro/lună (plătibili la cursul zilei al BNR). Plăţile le voi achita în
Lei, în avans, în intervalul de timp 2-12 a lunii curente, (cu excepţia lunii Ianuarie, când data scadentă
este 20 Decembrie).
2. Am luat la cunoştintă şi mă oblig să respect,
Beneficiarul indirect:
/reprezentant legal al copilului…………………………………………………

Anexa nr. 3 la Contractul educațional Nr. …... din ………….…
DECLARAȚIE-ACORD
Subsemnata/ul,______________________________________________________, cu domiciliul/
reşedinţa în localitatea
,județul/sectorul
, str.
, nr.
,
bl.____, sc.___, ap.___, mama/tatăl/tutore/reprezentant legal al minorului/minorei
,
născut/ă la data de, declar că:
□ avem / □ nu avem custodie comună asupra copilului.
□
Dovedesc
că
am
custodia
exclusivă
a
copilului
dovedită
prin
următorul
document________________________________________________________________
□ Declar că ambii părinți suntem de acord cu înscrierea copilului la Grădinița cu program prelungit
Prietenii Mei
Cunosc că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor art. 292 din
Codul Penal.
De asemenea, declar că sunt de acord ca datele mele personale și ale fiului/fiicei mele să fie
prelucrate în vederea înscrierii în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018
privind măsuri de punere în aplicare a 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 privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor).
Declaranți: Numele şi prenumele_________________________________Semnătura: _________
Declaranți: Numele şi prenumele_________________________________Semnătura: _________
Data: _____________
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Anexa nr. 4 la Contractul educațional Nr. …... din ………….…
ACORD DE PRELUCRARE ȘI UTILIZARE A DATELOR PERSONALE
Grădinița cu program prelungit Prietenii Mei colectează, prelucrează și stochează date
referitoare la Dvs., ca Beneficiar indirect și la copilul Dvs., ca Beneficiar direct, precum: nume,
prenume, cod numeric personal, adresă, număr de telefon, adresa e-mail, date medicale ale
copilului. Aceste date sunt utilizate/transmise în scopul comunicării în interesul copilului, în
scopuri statistice (solicitate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Consiliul Local,
Institutul Național de Statistică), pentru organizarea de activități extracurriculare sau în scopuri
de marketing.
Astfel, Grădinița Prietenii Mei se aliniază prevederilor RGPD (Regulamentul
2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date) și, în consecință, vă aducem la
cunoștință drepturile pe care le aveți, în calitate de Beneficiar:
Accesul la datele pe care ni le puneți la dispoziție, în calitate de Beneficiar;
Informarea cu privire la scopul procesării datelor Dvs. cu caracter personal și
modul de stocare al acestora;
Opțiunea de a vă modifica datele personale;
Opțiunea de a restricționa utlizarea datelor personale de către Grădinița Prietenii
Mei;
Retragerea Acordului de prelucrare, utilizare și securizare a datelor personale.
Pentru a vă exprima consimțământul privind utilizarea datelor personale, vă rugăm
să completați itemii de mai jos.
Sunt de acord să primesc pe adresa de e-mail:
 Notificări din partea Grădiniței Prietenii Mei
 Informări privind activitățile curriculare
extracurriculare organizate de Grădiniță

Alte informări privind activitățile organizate și desfășurate în Grădiniță

și

Sunt de acord ca numele, fotografia și/sau alte date privind copilul meu să fie utilizate în
materiale de tip promoțional sau publicații:
 Website www.gradinitaprieteniimei.ro
 Pagina de Facebook - Gradinița Prietenii Mei
 Website www.scoalapremium.ro
 Pagina de Facebook - scoalapremium
 Pagina de Instagram gradinita_prietenii_mei
 Pagina de Youtube a GPM
 Revista Prietenii Mei
 Revista Școlii Gimnaziale International
Premium School of Bucharest
 Radio 7
 Săptămânalul Opinia națională
 Alte materiale educaționale
 Materiale promoționale (de tip flyer, broșuri etc.)
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Sunt de acord ca informațiile privind copilul meu să fie transmise către terțe părți, în
calitate de organizatori evenimente/parteneri ai Grădiniței Prietenii Mei, pentru:

Evenimente
și
activități

Concursuri preșcolare
extracurriculare

Note către Baza de Date a MEN și ISMB
În cazul în care nu completați itemii solicitați, vom considera în mod automat că
răspunsul Dvs. este „NU”, situție în care nu veți putea primi notificări și nu veți fi informat
de către Grădiniță.
Beneficiar indirect (Părinte/ tutore legal)
Numele şi prenumele.................................................
Semnătura ................................
Data completării .......................

OBSERVAȚII:
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