
CONTRACT DE ȘCOLARIZARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ 
 

Nr. …… din data ……………… 

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE: 
a)GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL”, 
MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, str. Aleea Levănțica, nr. 2G, reprezentată prin doamna 
Bucur Adriana – Director,  

și 
b)Dna/Dnul ________________________________________, domiciliat în localitatea 
__________________________________, Str. _____________________________, Nr.____, Bl.  ___, 
Sc.  _______, Ap. ______, identificat/a cu BI/CI, seria ___, nr. __________,  eliberat (ă)  de  
________________________,  la  data  de  _______________,  CNP  __________________________,  
în  calitate  de__________________  al  copilului, nume  ____________________________________,  
prenume _____________________________________,  născut  la  data  de____________________, în 
localitatea ________________________________,CNP______________________________, denumit în 
continuare BENEFICIAR, 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI: 

Obiectul contractului este reprezentat de participarea copilului Beneficiarului la programul de grădiniță 
organizat la sediul GRADINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI 
GAVRIIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, din Ploiesti, str. Aleea Levănțica, nr. 2G. 
3. DURATA CONTRACTULUI: 
Contractul intra în vigoare începând cu data de 01.07.2022 până la data de 29.07.2022. 
4. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI: 

a. Elaborează un program de activități educaționale. 
b. Pune la dispoziție cadrele didactice pentru a conduce activitățile recreative ale copiilor și respectă 

programul educațional conform programei ME, a ofertei educaționale .  
Programul cu copiii este între 07.30-17.00. 

c. Asigură supravegherea programului de somn, masă, joacă și asistă copiii în sala de clasa, curtea 
grădiniței. 

d. Asigură hrana copiilor în cele mai bune condiții. 
e. Informează părinții cu privire la rezultatele și comportamentul copilului. 
f. Comunică părinților orice schimbare în starea de sănătate a copilului, iar în caz de urgență ia 

măsuri de prim ajutor și anunță părintele. 
g. Își rezervă dreptul de a revoca înscrierea unui copil dacă: 

 condițiile educaționale necesitate de către un copil în mod special nu sunt disponibile; 
 există tulburări de comportament manifestate de copil și care afectează siguranța celorlalți 

copii sau comportament inadecvat din partea părinților (agresivitate verbală, fizică, refuz de a 
colabora cu echipa educațională, refuz de a achita contribuția de hrană, etc) 
h. Realizează triajul medical al copiilor în fiecare dimineață și recomandă izolarea de colectivitate a 

celor care reprezintă pe moment un pericol pentru starea de sănătate a celorlalți (temperatură 
peste 37, 3). 

i. Anunță existența unor cazuri de boli contagioase pe baza avizelor primite de la medic. 
j. Nu administrează niciun fel de medicamente copilului fără  acordul unuia dintre părinți. 

5. PRETUL CONTRACTULUI: 
       Contributia de hrana este de 18 lei / zi și se achită în numerar, în avans, odată cu înscrierea copilului. 
6. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI: 

a. Achită anticipat contribuția de hrană, în momentul înscrierii, în conformitate cu dispozițiile 
prezentului contract. 

b. Completează  integral dosarul de înscriere. Depune toate documentele necesare. 
c. Nu aduce copilul la program în cazul în care acesta este bolnav. În cazul în care, în urma 

controlului medical zilnic la intrarea în grădiniță, sunt constatate semne de boală, părintele este 
obligat să ia copilul acasă. Măsoară temperatura copilului înainte de plecarea de acasă. 



d. Comunică orice schimbare în starea de sănătate a copilului. În cazul în care copilul are o boală 
contagioasă, chiar dacă nu a adus copilul la program, părintele anunță conducerea grădiniței sau 
asistentele. 

e.Prezinta avizul medical cu mentiunea „apt pentru a intra în colectivitate” la reîntoarcerea       
copilului în colectivitate în cazul în care acesta a fost bolnav sau după  o perioadă de absență care             
depăşeşte 3 zile. 

         f.Comunică telefonic înainte de începerea programului absența de o zi a copilului sau perioada în    
care copilul urmează  să  absenteze. 

h. Declară că a luat la cunoștință despre interdicția de a aduce în incinta grădiniței jucarii proprii sau 
orice alte obiecte în timpul programului educational.  

i. Asigura confidentialitatea datelor cunoscute - date de identificare ale copiilor si ale parintilor - pe 
parcursul derularii perioadei contractuale. 

j. Pune la dispozitia grădiniței documente privind starea de sănătate anterioară a copilului, posibile 
alergii, alte afecțiuni și documentele necesare pentru înscrierea copilului: 

 cerere de înscriere; 
 copie după  certificatul de naştere al copilului; 
 copii după  actele de identitate ale părinților; 
 adeverinte de salariat de la ambii părinți; 
 adeverință care atestă faptul că nu au restanțe la grădinița de unde vin; 
 copie după fișa medicală de la grădinița de proveniență 
 aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie. 

7.  INCETAREA CONTRACTULUI 
a. Prezentul contract încetează: 

 La expirarea duratei contractuale; 
 La inițiativa prestatorului; 
 La inițiativa beneficiarului; 
 In situația în care prestatorul nu-și îndeplinește obligațiile asumate prin contract. In 

această ipoteză beneficiarul trebuie să notifice prestatorul despre decizia luată. 
8. În situația în care retrage copilul în perioada pentru care contribuția de hrană a fost deja 

achitată sau pentru zilele de absență din motive de boală, prestatorul va returna suma 

corespunzătoare neutilizată la începutul lunii octombrie 2022. 

9. DISPOZIȚII FINALE: 
a) Prestatorul îsi rezervă dreptul de a întrerupe activitatea în cazul unor evenimente neprevazute 

întreruperea furnizării de energie electrică, gaze naturale, inundații, drumuri impracticabile, boli 
contagioase, reamenajari urgente. In acest caz taxa se recalculează, în funcție de numărul de zile. 

b) Prezentul contract are ca anexă: fișa de înscriere și documentele prevăzute.  
c) Dupa semnarea prezentului contract, orice negocieri referitoare la clauzele contractuale devin 

nule. 
d) Orice modificare sau suplimentare la acest contract se va face în scris şi doar cu consimțământul 

părtilor. 
e) Orice divergențe între părți se solutionează pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un 

consens, competente vor fi instantele din Ploiești. 
f) Prezentul contract a fost redactat în două exemplare originale cu aceeași valoare juridică și intră în 

vigoare la data semnării. 
 
Data, 
 
BENEFICIAR…………………………….. 
SEMNĂTURA ……………………………                                                DIRECTOR, 
                                                                                                                Prof. Bucur Adriana



Anul şcolar 2021 - 2022 

Formular de înscriere 

 
 

Nume si prenume prescolar: ………………………………………….. 
  Grupa………………………………… 

Data naşterii: ……………………………………… 

Adresa: Str.________________________________________ nr. _____ Bl.______, sc.____ ap. _____. 

Localitatea……………………………….. 
Jud……………………………………….. 

Nationalitatea: ………………………….. 
Religia:…………………………………... 

 
 

DATE DESPRE PARINTI: 
 
 MAMA TATA 

Nume   

Prenume   

Loc de munca   

Telefon   

E-mail   

 
 

Telefon bunici: ……………………………………………………………. 
 

Contact în caz de urgenta  : …………………………………………………………. 
 
Reactii alergice cunoscute :………………………………………………………. 
 
Persoane autorizate să  preia copilul de la grădiniță  …………………………………………………… 

 
 

 
 

DATA......................... 

                                                                                                                                             

                                                                                                 SEMNATURA………………….  


