
 

 
 
       

      

         Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

ministrului educației nr. 4.183/2022, ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAȚIONAL 

I. Părțile semnatare 
1. Grădinița ……………………………………….. , cu sediul în SITA BUZĂULUI, reprezentată prin director, doamna Cătălina Stoica . 
2. Beneficiarul indirect, doamna/domnul……………………………………………….., părinte/tutore/susținător legal al preșcolarului , cu 
domiciliul în ………………………………………………….. 
3. Beneficiarul direct al educației, .............................................preșcolar  
II. Scopul contractului 
       Scopul prezentului contract este asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea și 
responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor direcți ai educației. 
III. Drepturile părților 
      Drepturile părților semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcționare a 
Unităților de învățământ Preuniversitar de stat şi în Regulamentul Intern al Şcolii "Nicolae Russu", Sita Buzăului.  
IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații:  
      Unitatea de învățământ se obligă: 
a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ; 

b) să asigure 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; 

c) să se asigure că tot personalul unității de învățământ respectă cu strictețe prevederile legislației în vigoare;  

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învățământ să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile educaționale pe care le transmite 

copiilor, și un comportament responsabil; 

f) să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și 

protecția copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a preșcolarului ; 

g) să se asigure că personalul din învățământ nu desfășoară acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a preșcolarului, viața 

intimă, privată și familială a acestuia; 

h) să se asigure că personalul din învățământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau fizic copii; 

i) să desfășoare în unitatea de învățământ activități care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în pericol 

sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor, respectiv a personalului unității de învățământ; 

j) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios.  

k) să asigure măsurile de securitate, ca părți integrate ale platformelor digitale educaționale utilizate în mediul educațional virtual, 

și de protecție a sănătății elevilor/preșcolarilor în perioada utilizării echipamentelor digitale se stabilesc pentru desfăşurarea 

activităților educaționale precum și siguranța în conformitate cu legislația în vigoare ;  

l) să asigure măsuri tehnice și organizatorice privind protejarea și păstrarea datelor cu caracter personal care să vizeze:  

 securitatea în mediul online;  asigurarea confidențialității datelor;  preîntâmpinarea riscului pierderii de date;  împiedicarea 

modificării datelor cu caracter personal; interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal.  

m) să  nu înregistreze, disemineze, folosească informații, care conțin date cu caracter personal, în alt mod care excede scopului 

prelucrării acestor date.  
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 2. Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal al preșcolarului  are următoarele obligații: 

a) asigură frecvența școlară a preșcolarului  ; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului  în unitatea de învățământ, în vederea menținerii unui climat 

sănătos la nivel de grupă, pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți copii din unitatea de învățământ ; 

c) trimite copilul  în colectivitate doar dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri 

de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree etc.); 

d) ia legătura cu educatorul , cel puțin o dată pe lună, pentru a cunoaște evoluția  preșcolarului ; 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de preșcolar; 

f) respectă prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale”Nicolae Russu” din Sita Buzăului ; 

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unității de învățământ, 

h) asigură participarea copiilor la activitățile didactice organizate de către unitatea de învățământ prin intermediul tehnologiei şi 

al internetului dacă este cazul,  urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos și protectiv pentru copil în timpul desfășurării 

activității, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea progresului înregistrat de preșcolar, încurajarea, motivarea și 

responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare;  

j) sprijină preșcolarul, dacă este cazul, în primirea și transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele stabilite;  

k) transmit educatorului feedbackul referitor la organizarea și desfășurarea activității de predare-învățare-evaluare prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului ; 

l) nu înregistrează  sau distribuie materialele online  utilizate de către cadrele didactice în procesul de predare-învățare-evaluare, 

prin intermediul tehnologiei și al internetului sau încărcate pe platforme, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 . 

 3. Beneficiarul direct, preșcolarii 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 

grădiniței, 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 grădiniței în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul educatoarei.  
 V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, pe durata școlarizării copilului la grădinița ...................................... 
VI. Alte clauze: 
1. Orice neîntelegere dintre părți se poate soluționa pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului de Administrație al Centrului Financiar 

”Nicolae Russu” din Sita Buzăului.  
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, Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4183/2022, Legii nr. 272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 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) în 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. si  R.O.F.U.I.P. pentru încalcarea de către beneficiarii direcți ai acordului de 
parteneriat. 
a)     Sancțiunile pentru cadrele didactice şi personalul de îngrijire sunt cuprinse în R.O.I. 
b)     Nerespectarea de către părinți a prevederilor prezentului contract şi a R.O.I. va duce la scoaterea din evidența grădiniței  a 
copilului. 

Încheiat azi, _____________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 
 

Director, prof. Stoica Cătălina  Semnătura părintelui …………………………… 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4dgojvgmza/ordinul-nr-5447-2020-privind-aprobarea-regulamentului-cadru-de-organizare-si-functionare-a-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar?d=2020-09-13

