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GRADINITA NR.203, STR. C.A.ROSETTI, NR.32, SECTOR 1, BUCURESTI 

    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 OMEN nr. , ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată,   
    Se încheie prezentul:   

CONTRACT  EDUCAŢIONAL 

   I. Părţile semnatare   
   1. GRADINITA NR. 203 , cu sediul în Str. C.A.Rosetti, nr. 32 , Sector 1, Bucuresti, 
reprezentată  prin director, dna LUPU SORINA   
   2. Beneficiarul indirect, dna/dl................................................................................. părinte/
t u t o r e / s u s ţ i n ă t o r l e g a l a l c o p i l u l u i , c u d o m i c i l i u l 
în ..................................... ............................................................................................................
............... .................................. ..........................................................................,    
   3. Beneficiarul direct al educaţiei, .............................................................................. 
   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 Gradinitei nr.203.   
   IV. Părţile au  următoarele obligaţii:  

1. Unitatea de învăţământ se obligă:   

   a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;   
   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 ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de 
personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare;   
   d) să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de copii, 
în limita prevederilor legale în vigoare;   
   e) personalul din Gradinita nr.203 trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu 
valorile educaţionale pe care le transmite prescolarilor şi un comportament responsabil;   
   f) personalul din Gradinita nr. 203 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 
prescolarii şi cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora;   
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   h) personalului din Gradinita nr.203 îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să 
afecteze imaginea publică a copilului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;   
   i) personalului din Gradinita nr.203 îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să 
agreseze verbal sau fizic prescolarii  şi/sau colegii.   
   j) se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea copiilor sau calitatea prestaţiei 
didactice la grupa  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 
prozelitismul religios. 
   
   2. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului are următoarele 
obligaţii:   

a) obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a prescolarului ; 
b) de a achita lunar contibutia de hrana pana cel tarziu in data de 15 ale fiecarei luni, daca 

nu achita hrana copilul ramane la domiciliu pana se reglementeaza situatia; 
   c) la intrarea copilului în Gradinita nr.203, părintele/tutorele/susţinătorul legal are obligaţia 
de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la 
nivel de grupă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi preşcolari din 
colectivitate/ unitatea de învăţământ;   
   d) părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, 
să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar  pentru a cunoaşte evoluţia 
copilului;   
   e) părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului răspunde material pentru distrugerile 
bunurilor din patrimoniul Gradinitei nr.203,  cauzate de prescolar;   
   f)Părinţii, ca model comportamental pentru copii, au obligatia de a trata cu respect intreg 
personalul Gradinitei nr. 203, sa comunice conducerii, cadrelor didactice orice nemultumire, 
propunere, sugestie, sa rezolve pe cale amiabila conflictele cu personalul gradinitei sau cu alti 
parinti. 
     g)Se interzice parintilor sa manifeste un comportament neadecvat sa exercite agresarea 
fizică, psihică, verbala etc., a copiilor şi a personalului unităţii de învăţământ, sa foloseasca 
injurii, ton ridicat si amenintari in incinta unitatii atat fata de personalul gradinitei cat si fata 
de ceilalti copii si parinti.In cazul provocarii unui incident de natura sa traumatizeze copiii, 
personalul unitatii si parintii copiilor, se vor lua masuri de interzicere a accesului in unitate  a 
celor implicati. 
    h)Triajul medical se va realiza de catre asistenta medicala in fiecare dimineata la cabinetul 
medical  (nu se permite accesul copiilor bolnavi in colectivitate sau accesul cu medicamente 
antitermice , antidiareice si  tratamente cu antibiotice ) 
   i)Nu este permis accesul in gradinita al copiilor care prezinta: febra, scaune diareice, 
varsaturi sau eruptii; 
    j)Parintii au obligatia de a anunta  unitatea de invatamant , respectiv asistenta medicala sau 
directorul despre cazurile de imbolnavire a copiilor, depunand la cabinetul medical o 
adeverinta medicala cu diagnosticul contatat si cu  semnatura si stampila  medicului , pentru 
ca unitatea sa poata lua masurile imediate ce se impun. 
  k)Daca copilul lipseste 3 zile consecutiv, la intrarea in colectivitate va prezenta avizul 
epidemiologic; 
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  l) părintele/tutorele/susţinătorul legal  este obligat sa respecte programul gradinitei , orarul  
de  primire a copiilor  dimineata 8,00-9,00 ,  plecarea copiilor  dupa ora 16,00- pana la 17.30. 
  m) In incinta unitatii scolare sunt interzise filmarile sau inregistrarile  audio de catre  
parinti /tutori/ sustinatori legali. 
 n)  nu sunt luate in consideratie solicitarile si sesizarile parintilor prin intermediul e-mailului 
gradinitei, acestea trebuie sa fie depuse si inregistrate la secretarietul unitatii.  
 o) părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului este obligat să respecte toate prevederile 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Gradinitei nr.203;  

3.Beneficiarul direct are următoarele obligaţii: 

   a) de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;   
   b) de a frecventa cursurile;  
   c) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât 
şi în afara ei;   
   d)  de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi 
mijloace de învăţământ, cărţi, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);   
   e) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de 
colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică 
a acestora;   
     

   V. Durata contractului: prezentul contract se încheie pe toata durata frecventarii Gradinitei 
nr.203. 

   VI. Alte clauze: vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.   
    Încheiat azi, ............................... , în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.   

Gradinita nr.203 Părintele/tutorele/susţinătorul legal
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ANEXA Nr. 2 – la ROF 
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