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MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII  

 

Având în vedere prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările 

ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitătilor de învătământ 

preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.447/2020, ale Legii nr. 

272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, 

 

ACORD CADRU DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 

Nr……./………… 

I.PĂRŢILE SEMNATARE: 

1.Grădiniţa cu Program Prelungit nr.33, instituţie cu personalitate juridică, cu sediul în str.Olteţ 

nr.11,  reprezentată prin director: prof.Cioacă Elena Daniela. 

2.Beneficiarul indirect ,dna/dl................................................................. părintele/reprezentantul legal 

al prescolarului,cu domiciliul în....................................................................................telefon.................. 

3.Beneficiar direct: prescolarul.................................................................................,grupa....................... 

 

II. SCOPUL ACORDULUI: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ 

prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei.. 

       Părţile se angajează, prin voinţă proprie, după cum  urmează: 

III.DREPTURILE PĂRŢILOR: drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele 

prevăzute în Regulamentul- cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar şi în Regulamentul- cadru de organizare si functionare a unitătii de învătământ. 

IV.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: se vor formula, cel puţin, responsabilităţi minime din domeniile: 

învăţământ.educaţie, securitate şi sănătate a copiilor, norme de conduită şi sistem de comunicare 

şcoală-familie. 

1. GRĂDINIŢA SE ANGAJEAZĂ:  

1 să asigure conditiile optime de derulare a procesului de învătământ;  

2 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; 

3 să se asigure că tot personalul unitătii de învătământ respectă cu strictete prevederile legislatiei în 

vigoare; 

4 să se asigure că toti beneficiarii educatiei sunt corect si la timp informati cu prevederile legislatiei 

specifice în vigoare; 

5 să ofere servicii educaţionale de calitate la nivelul standardelor elaborate de MEC pentru fiecare 

copil;   

https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?d=2020-09-10
https://lege5.ro/Gratuit/gm4dgojvgmza/ordinul-nr-5447-2020-privind-aprobarea-regulamentului-cadru-de-organizare-si-functionare-a-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar?d=2020-09-10
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tcnrtha/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?d=2020-09-10
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tcnrtha/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?d=2020-09-10
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tcnrtha/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?d=2020-09-10
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6 să asigure o ofertă educaţională atractivă în concordanţă cu opţiunea beneficiarilor indirecţi 

(părinţii) şi a interesului şi abilităţilor beneficiarilor direcţi(copiii); 

7  să asigure securitatea preș colarilor pe durata prezenţei lor în incinta grădiniţei (atunci când 

aceș tia nu sunt în prezenț a părinț ilor/tutorilor/ reprezentanț ilor legali/aparț inătorilor), 

precum şi în cadrul deplasărilor în afara spaţiului grădiniţei, organizate de instituţia de învăţământ; 

8 să realizeze triajul medical al copiilor în fiecare dimineaţă şi să recomande izolarea de 

colectivitate a preşcolarilor care reprezintă, în acel moment, un potenţial pericol pentru starea de 

sănătate a celorlalț i copii din grădiniț ă; 

9 să coopereze cu toate instituţiile şi structurile de ale căror servicii beneficiază grădiniţa şi de care 

depinde bunul mers al procesului de învăţământ; 

10 să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia copilului; 

11 să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizari din partea preşcolarilor sau a 

părinţilor; 

12 să elibereze la cerere şi în timp util orice document şcolar ce serveşte interesului copilului 

preşcolar; 

13 să asigure accesul legal la educaţie în limitele planului de şcolarizare; 

14 să asigure transparenţa tuturor activităţilor derulate, organizate sau aprobate de grădiniţă; 

15 să solicite implicarea părinţilor în stabilirea disciplinelor opţionale; 

16 să se asigure că personalul didactic evaluează copiii direct, corect ș i transparent ș i nu         

condiț ionează această evaluare sau calitatea prestaț iei didactice la grupă de obț inerea oricărui 

tip de avantaje; 

17 să desfăș oare în unitatea de învăț ământ activităţi care respectă normele de moralitate ș i nu pun 

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

personalului unităț ii de învăț ământ; 

18 să se asigure că personalul din învăț ământ nu desfăș oară acț iuni de natură să afecteze imaginea 

publică a copilului, viaț a intimă, privată ș i familială a acestuia; 

19 să sesizeze, la nevoie, instituț iile publice de asistenț ă socială/educaț ională specializată, 

direcț ia generală de asistenț ă socială ș i protecț ia copilului în legătură cu aspecte care 

afectează demnitatea, integritatea fizică ș i psihică a copilului; 

20 să se asigure că în unitatea de învăț ământ sunt interzise activităț ile de natură politică ș i 

prozelitism religios.  

 

 2. BENEFICIARII  INDIRECTI/ PĂRINŢII  SE ANGAJEAZĂ: 

o să-şi asume responsabilitatea promovarii în educaţia copilului, a principiilor, valorilor şi 

normelor de conduită susţinute de către grădiniţă; 

o să respecte prevederile Regulamentului de organizare ș i functionare al grădiniţei; 

o să prezinte documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de 

învăț ământ, în vederea menț inerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea 

degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi din colectivitate/ unitatea de învăț ământ; 

o să asigure frecvenţa zilnică deoarece în caz contrar, după două săptămâni de absenţă 

nemotivată copilul este scos din evidenţă; 

o trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecț iuni cu 

potenț ial infecț ios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăț i de respiraț ie, diaree, 

vărsături,rinoree, etc). 
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o pentru absenţe mai îndelungate ale copilului din unitate sunt necesare: fie aviz epidemiologic, 

în caz de boală- mai mult de 3 zile), fie scutiri ale părinţilor pe motive obiective, bine 

întemeiate (şomaj, concedii legale, etc.). 

o să se intereseze periodic de progresele copilului ș i să consulte permanent Avizierul 

grădiniț ei ș i Informările electronice transmise de către instituț ia de învăț ământ; 

o să participe la ș edinț ele, consultaț iile ș i lectoratele cu părinț ii organizate în grădiniț ă sau 

on-line şi   la   discuţiile   despre   evoluţia   copilului   propriu, colaborând pentru 

identificarea de soluţii în scopul dezvoltării armonioase a copilului. 

o să sprijine activ acţiunile grădiniţei,activitatea şcolară şi extraşcolară. 

o să trateze cu respect şi consideraţie instituţia preşcolară şi reprezentanţii ei (fără agresiuni 

fizice, psihice, verbale). 

o să răspundă sesizărilor din partea Grădiniţei cu privire la copil ș i să facă dovada 

măsurilor luate în urma recomandărilor primite de la personalul calificat al Grădiniț ei; 

o să încredinț eze copilul, la sosirea în grădiniț ă, unei persoane abilitate (cadru didactic, 

îngrijitor copii, asistent medical), pentru a fi permanent sub supraveghere ș i a evita posibile 

incidente; 

o să-şi asume împreună cu copilul responsabilitatea pentru orice faptă a acestuia; 

o răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimonial grădiniț ei, cauzate de 

beneficiarul primar al educaț iei; 

o să asigure cele necesare copilului pentru desfăşurarea în conditii optime a procesului 

instructiv-educativ şi formativ (rechizite, materiale de igienă, etc.) 

o să sprijine îmbunătăţirea bazei materiale şi logistice (mobilier, aparatură, alte materiale 

necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii grădiniţei); 

o să asigure copilului o ţinută vestimentară curata si ingrijita; 

o sa-si supravegheze copilul pe holuri / curtea grădinitei, dupa ce l-au preluat din grupă; 

o sa asigure plata contributiei pentru hrana in cuantum de 12 lei/zi intre zilele 1-15 ale lunii, 

pentru luna in curs prin banking online, prin ordin de plată sau în numerar-  marti intre 

orele 7.30-9.00 / 14.30-17.00 la casieria unităț ii. 

o în cazul neachitarii contributiei LUNAR copiii nu vor mai fi primiț i in unitate până la 

soluț ionarea situaț iei. 

o sa respecte ora de venire la programul prelungit 7.20-8.30 (daca intarzie sa anunte telefonic), 

iar ora de plecare 15.30-17.00; 

o daca din motive de exceptie sunt nevoiti sa plece la pranz, o pot face (anuntand in prealabil) 

intre orele 12.15-12.30, pentru a nu deranja programul de masa si odihna. 

o să sprijine unitatea pentru buna gospodărire a acesteia, în caz de nevoie. 

o în cazul în care copilul necesită un regim alimentar special este obligatorie prezentarea 

documentelor medicale doveditoare şi anunţarea, în scris, a alimentelor permise din Meniul 

zilnic afiș at; 

o în cazul în care copilul va fi preluat de la grădiniţă de către  altă persoană decât părinţii sau 

bunicii educatoarele grupei vor fi anunţate în prealabil / declaraț ie pe proprie raspundere. 

o să-si dea acordul in ceea ce priveș te utilizarea ș i prelucrarea datelor cu caracter personal.  

o să-ș i exprime acordul sau dezacordul pentru a putea fi folosite imagini ale preș colarilor din 

cadrul activităţilor desfăș urate în grădiniț ă  pe grupul de WhatApp / Facebook al grupei  

DA/ NU  
 

o 3. BENEFICIARUL DIRECT - COPILUL 
1) să respecte grădiniţa,personalul acesteia, precum şi pe colegii săi; 
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2) să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea 

celorlalţi din grădiniţă; 

3) să frecventeze grădiniţa in mod regulat, conform programului stabilit şi să participe la  

activităţile desfaşurate în gradiniţă; 

4) să se implice direct şi să răspundă solicitărilor educatoarelor; 

5) să păstreze în bună stare bunurile grădiniţei şi să folosească cu grijă jucăriile, materialele 

didactice puse la dispoziţie. 

 

V. DURATA ACORDULUI: 

Prezentul acord se încheie pe durata şcolarizării copilului în grădiniţa noastră, respectiv 3 ani/4 ani. 

VI.   Servicii incluse in taxa(contributie):hrana zilnica a copiilor. 

VII.  Structura anului şcolar:se stabileşte de către MEC. 

VIII.Programul grădiniţei : 6.45-18.00 

IX.  Cuantum taxă (contribuţie): 12 lei/zi  în acord cu legislaţia în vigoare specifică, Consiliul de 

Administraţie a unităţii,Consiliul Reprezentativ al Părinţilor. 

X . Durata contractului 

Prezentul acord se încheie pe durata şcolarizării copilului în grădiniţa noastră, respectiv 3 ani/4 ani. 

XI. Alte clauze 

1.Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului Profesoral 

sau în  Consiliul de Administraţie. 

2.Părţile semnatare înţeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de 

atitudine ale celorlalte părţi. 

3.Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de grădiniț ă duce la 

aplicarea sancţiunilor legale şi la o monitorizare strictă din partea Inspectoratului Şcolar. 

4.Prezentul contract încetează de drept în următoarele cazuri: 

a) în cazul transferului copilului la o altă unitate preşcolară 

b) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ. 

  

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

 

 

 

     GRADINITA P.P.NR.33 BRAŞOV                             

Director:                                                                                                

Prof. Elena Daniela Cioacă 

 

 

 

BENEFICIAR INDIRECT 
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