
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.19  

Str. Kiev Nr. 17, Sibiu 

Tel./Fax. 0269/219760 

E-mail:gradinitanr19sibiu@yahoo.com 

Nr. 
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 naţionale 

şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul:  

 

CONTRACT EDUCAȚIONAL 

I. Părțile semnatare 

1. Unitatea de învățământ Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 19 Sibiu, cu sediul în Sibiu,  str. 

Kiev nr.17, reprezentată prin director, d-na Igna Anca Maria numită prin decizia I.S.J. Sibiu nr. 

595/21.12.2016, cu menţiunea că prezentul Contract educaţional se încheie pentru Grădiniţa cu Program 

Normal nr. 2 Sibiu – structură şcolară a Grădiniţei cu  Progeam Prelungit nr.19 Sibiu, cu sediul în 

sibiu, str. Reconstrucţiei nr.21. 

2.Beneficiarul indirect, dna/dl. __________________________________ părinte/tutore/susținător 

legal al preşcolarului, cu domiciliul în __________________________, 

3.Beneficiarul direct al educației, ___________________________________ preşcolar. 

II. Scopul contractului: asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin 

implicarea și responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor  direcți ai educației. 

Grădinița își asumă principala responsabilitate în procesul instructiv-educativ. 

Părintele se declară o persoană responsabilă pentru educarea și comportamentul copilului și pentru 

colaborarea cu grădinița spre binele copilului 

III. Drepturile părților: drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevazute 

în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar și în Regulamentul 

de organizare și funcționare al unității de învățământ 2016. 

  IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații: 
1. Unitatea de învățământ se obligă: 

a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ; 

b) să ofere servicii educaționale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MECTS pentru fiecare nivel de vârstă; 

c) să răspundă de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție 

civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ; 

d) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul grădiniței, în limita 

prevederilor legale în vigoare; 

e) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de preşcolari, în limita prevederilor legale 

în vigoare; 

f) personalul grădiniței trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile educaționale pe care le transmite 

preşcolarilor și un comportament responsabil; 

g) personalul grădiniței are obligația să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență sociala/educațională specializată, 

direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legatură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea 

fizică și psihică a copilului; 

h) personalul grădiniței trebuie să dovedească respect și considerație în relațiile cu preşcolarii și cu părinții/reprezentanții 
legali ai acestora; 

i) personalului grădiniței îi este interzis să desfășoarae acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a preşcolarului, viața 

intimă, privată și familiala acestuia; 

j) personalului grădiniței îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal sau fizic preşcolarii și/sau 

colegii;  

k) se interzice personalului didactic să condiționeze evaluarea copiilor sau calitatea prestației didactice la grupă de obținerea 

oricărui tip de avantaje de la copii sau de la părinții/aparținătorii/reprezentanții legali ai acestora; 

l) sunt interzise activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități care pot pune în pericol sănătatea și 
integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, 

precum și activitățile de natură politică și prozelitismul religios; 

m) să asigure securitatea și siguranța copiilor pe perioada prezenței acestora în incinta și spațiul grădiniţei, precum și în 

deplasarile organizate de grădiniță și aprobate de Inspectoratul Școlar; 

n) să coopereze cu toate instituțiile și structurile de ale căror servicii beneficiază grădinița și de care depinde bunul mers al 

procesului de învățământ; 



o) să ia în considerare, să analizeze și să răspundă oricarei sesizări din partea copiilor sau a părinților referitoare la rele 

practici în grădiniță; 

p) să explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte două părți semnatare. 

 2. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului are următoarele obligații: 
a) obligația de a asigura frecvența școlară a copilului în învățământul preşcolar și de a lua măsuri pentru școlarizarea 

copilului, până la finalizarea studiilor; 

b) la înscrierea copilului în grădiniță, părintele/tutorele/susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale 

solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupa pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți 
preșcolari din colectivitate/ grădiniță; 

c) părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea 

/institutorul/profesorul pentru învățământul preșcolar/ pentru a cunoaște evoluția copilului; 

d) părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul grădiniţei, 

cauzate de preşcolar; 

e) să respecte prevederile Regulamentului de organizare și functionare al grădiniţei;  

f) părintele/tutorele/susținătorul legal îi sunt interzise agresarea fizică, psihică, verbală a personalului grădiniței; 

g) să-și asume responsabilitatea promovării în educația copilului/copiilor principiilor, valorilor și normelor de conduita 

susținute de grădinița la care este înscris; 

h) să colaboreze permanent cu educatoarele pentru asigurarea unui cadru propice de evoluţie a copilului atât din punct de 

vedere material cât şi psihic; 

i) să trateze cu respect și consideratie grădinița și pe reprezentanții ei; 

j) să respecte programul Grădiniţei cu Program Normal nr.2- structură şcolară a Grădiniţei ci Program Prelungit  nr.19 Sibiu 

stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al  Grădiniţei ci Program Prelungit  nr.19 Sibiu. 

      3. Beneficiarul direct are următoarele obligații: 
a) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în grădiniță, cât și în afara ei; 

b) de a respecta regulamentul de organizare si functionare al grădiniței, regulile de circulatie, normele de securitate si de 

sanatate in munca, de prevenire si de stingere a incendiilor, normele de protectie a mediului; 

c) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul grădiniței (materiale didactice și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca 

grădiniţei, mobilier preșcolar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.); 

d) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul 

grădiniței sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

e) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violență în grădiniță și în afara ei; 

f) de a nu părăsi incinta grădiniţei în timpul pauzelor sau dupa începerea cursurilor, fără avizul educatoarei.  

V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, pe durata școlarizării copilului în Grădiniţa cu 

Program Prelungit nr.19 Sibiu, cu specificația că prin acordul scris al părților, se pot adăuga prezentului 

acte adiționale în funcție de schimbările legislative și de obiectivele și nevoile grădiniței. 

VI. Alte clauze: 
1. Orice neîntelegere dintre părți se poate soluționa pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului de Administraţie al grădiniței. 

2. Părțile semnatare înțeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de atitudine ale celorlalte părți. 
3. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere din cadrul grădiniței , răspund 

disciplinar conform Legii Educației Naționale  nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru încălcarea 

obligațiilor ce le revin potrivit prezentului contract, Contractul Individual de Muncă, Regulamentul de Organizare și 
Funcționare al grădiniței, și pentru încalcarea normelor de comportare care daunează intersului și prestigiului grădiniței. 

4. Prezentul acord înceteaza de drept în următoarele cazuri: 

a) Î n cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părintești, urmând a se încheia un nou contract cu celălalt părinte 

al copilului sau cu reprezentantul legal al acestuia; 

b) în cazul transferului copilului la altă unitate de învățământ; 

c) în situația încetării activității unității de învățământ; 

d) în alte cazuri prevăzute de lege. 

 

ANEXA 2 Sancțiuni prevazute conf. R.O.I. R.O.F.G si R.O.F.U.I.P. 2016 pentru încalcarea de către 

beneficiarii direcți ai acordului de parteneriat. 
a)     Sancţiunile pentru cadrele didactice şi personalul de îngrijire sunt cuprinse în R.O.I. 
b)     Nerespectarea de către părinţi a prevederilor prezentului contract şi a R.O.I. va duce la scoaterea din evidenţa 

grădiniţei  a copilului. 
  
          Încheiat azi, _____________________, în doua exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

  

Director, 

Prof. Igna Anca Maria 

          Semnătura părintelui 

 

 

 


