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

ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, ale Legii 

nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, se încheie prezentul 

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 
 

I.Părţile semnatare 

1. Grădinița cu Program Prelungit ”AMICII” Călărași, cu sediul în Str. Aleea gradinitei nr. 1, 

reprezentată prin director, doamna IONESCU MARIANA 

 

2. Beneficiarul indirect, doamna/domnul..................................................., 

părinte/tutore/susţinător legal al preșcolarului, cu domiciliul 

în....................................................................................................................... 

 

3. Beneficiarul direct al educaţiei  ,................................................................................................. 

preșcolar. 

 

II. Scopul contractului 

Scopul prezentului contract este 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-

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

 

IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:*) 

1. Unitatea de învăţământ se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure 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 se asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile 

legislaţiei în vigoare; 

d) să se asigure că toţi beneficiarii educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu prevederile 

legislaţiei specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile 

educaţionale pe care le transmite elevilor, şi un comportament responsabil; 
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f) 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) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze 

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

h)să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale şi nu agresează 

verbal sau fizic copiii; 

i) să se asigure că personalul didactic evaluează preșcolarii direct, corect şi transparent şi nu 

condiţionează această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la grupă de obţinerea 

oricărui tip de avantaje; 

j) să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu 

pun în niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor, 

respectiv a personalului unităţii de învăţământ; 

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

prozelitism religios. 

 

2.Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal al copilului  are următoarele obligaţii: 

a) asigură frecvenţa şcolară a preșcolarului  în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru 

şcolarizarea copilului până la finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului  în unitatea de învăţământ, 

în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă, pentru evitarea degradării stării 

de sănătate a celorlalţi copii  din colectivitate/unitatea de învăţământ; 

c) 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 etc.); 

d) ia legătura cu educatoarea cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul grădiniței, cauzate de 

preșcolar; 

f)respectă prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de 

învăţământ; 

h) achită alocația de hrană a preșcolarului (10 lei/zi); 

i) respectă intervalele orare pentru venirea/plecarea copiilor la/de la grădiniță, stabilite de 

grădiniță; 

j) respectă traseele prestabilite, de intrare-ieșire. 

k) se asigură că preșcolarul nu aduce în grădiniță materiale periculoase (brichete, chibrituri, 

pocnitori etc) sau jucării. 
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V.Durata contractului 

Prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învăţământ. 

 

VI.Alte clauze 

Vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

nr. 5.447/2020, Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Încheiat astăzi,......................................................, în două exemplare, în original, pentru fiecare 

parte. 

 

Unitatea şcolară, 

Grădinița cu Program Prelungit ”AMICII” Călărași 

 

Director,  

prof. Mariana Ionescu 

 

L.S. 

Beneficiar indirect,  

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

 

Am luat cunoştinţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) Contractul  educaţional-tip  a fost  particularizat,  la nivelul unităţii  de  învăţământ,  prin  decizia  consiliului  de  administraţie. 
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