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Anexa 2 ROFUȘ 
Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

Regulamentului deorganizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEC nr. 

5447/2020, ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,  ale 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Școlii Gimnaziale nr. 41 

Se  încheie prezentul:   

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL   

Învățământ preșcolar 

 
   I. Părţile semnatare:   

   1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41, cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Apostol, nr. 2, sector 2, 

reprezentată legal prin director, d-na Toader Gabriela 

   2. Beneficiarii indirecți, d-na……………..….........................................................…………… şi dl. 

……………….............................................................., părinte/tutore/susţinător legal al copilului 

……………………....................……………………………, cu domiciliul în ...................... 

………………………………………………………………………................................................…...,   

   II. Scopul contractului: 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 ROFUIP şi ROF al Școlii Gimnaziale nr. 41. 

   IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii: 

   1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41 se obligă:   

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

b) are obligaţia de a respecta programul grădiniţei:  7.30 – 17.30 

c) să răspundă de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igiena, de protecţie a muncii, 

de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în grădiniţă 

d) personalul din ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41, trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă 

cu valorile educaţionale pe care le transmite copiilor şi un comportament responsabil 

e) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa 

f) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii grădiniţei sau care 

afectează participarea copiilor la programul de activităţi,  decât în condiţiile legale în vigoare 

g) personalul din ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41 prin conducerea gradiniţei, are obligaţia 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 

h) personalul din ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41 trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile 

cu copiii şi cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora, să respecte principiul nediscriminării de orice fel 

i) personalului din ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41 îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să 

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

j) personalului din ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41 îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi 

să agreseze verbal sau fizic copiii şi/sau colegii, părinţii 

k) personalului din ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41 îi este interzis să solicite taxă de înscriere la grădiniţă 

cât şi foloase necuvenite de la părinţi 

l) se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea copiilor sau calitatea prestaţiei didactice la 

grupă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la copii sau de la părinţii / aparţinătorii / reprezentanţii legali 

ai acestora   

m) sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol 

sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios  
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n) ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41 are  obligaţia de a nu primi  la cursuri copiii care, la controlul medical 

efectuat de catre personalul specializat al unităţii, prezintă simptome de infecţie virală sau bacteriană (febră, 

durere, rinoree, erupţii cutanate, mucozităţi, etc), atâta timp cât aceste simptome se menţin 

   2. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului are următoarele obligaţii:   

a) de a asigura frecvenţa ritmică a preşcolarului  la toate activităţile desfăşurate în grădiniţă 

b) de a prezenta documentele de identitate și medicale la înscrierea copilului în ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ NR. 41, precum și de fiecare dată când sunt solicitate  

c) își asumă faptul că minorul este independent în privința necesităților primare: mâncat, îmbrăcat/dezbrăcat, 

utilizarea toaletei.  În caz contrar copilul este retras de la grădiniță pentru o perioadă nedeterminată, până 

când această condiție este îndeplinită. 

d) de a menține permanent legătura cu educatoarea pentru a cunoaşte evoluţia copilului 

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41, 

cauzate de copil  

f) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa   

g) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii grădiniţei sau 

care afectează participarea copiilor la programul de activităţi 

h) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, 

droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări de a nu introduce şi/sau face uz în perimetrul 

unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, 

pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri, care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică 

a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unității 

i) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de copii şi faţă de 

personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora să dovedească 

respect şi consideraţie în relaţiile cu ceilalţi părinţi şi cu personalul grădiniţei 

j) să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 

41; orice sesizare va fi făcută ierarhic, conform legislației în vigoare (educatoare, director, ISMB, MEN),  

k) sunt interzise înregistrările audio-video în școală fără acordul directorului și persoanelor în cauză 

l) părintelui/tutorelui/susţinătorului legal îi sunt interzise agresarea fizică, psihică, verbală a personalului şi 

preşcolarilor, inclusiv a propriului copil 

m) în situaţia părinţilor aflaţi în proces de divorţ sau divorţaţi, aceştia au obligaţia de a prezenta 

hotărârile judecătoreşti care se referă la custodia copilului, programul de vizită al părintelui care nu are 

copilul în custodie 

n) orice decizie care are legătură cu situaţia copilului înscris în ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41- 

înscriere, transfer, retragere, program vizitare (în cazul părinţilor separaţi/divorţaţi) se ia cu acordul 

scris/semnat al ambilor părinţi 

o) să  plătească lunar  contribuţia pentru hrana copiilor, pentru zilele prezente, conform programului 

stabilit, fără întârzieri. Pentru asigurarea hranei copiilor aflaţi în grădiniță părinţii sau susţinătorii legali 

plătesc o contribuţie zilnică, în cuantum stabilit anual de Consiliului de administraţie al școlii, în 

conformitate cu legislația în vigoare.  Contribuţia se achită anticipat, la sfârșitul fiecărei luni pentru luna 

următoare. Începând cu a doua plată, numărul de zile pentru care se achită contribuția de determină ca 

diferența dintre numărul de zile de grădiniță din luna următoare și numărul de zile de absenţă a copilului 

din luna anterioară, pentru care s-a efectuat plata anticipată. 

p) situaţii în care copilul înscris nu este primit în grădiniţă: 

1. dacă nu se prezintă aviz epidemiologic la intrarea în colectiviate dupa 3 sau mai multe zile de repaus 

medical  

2. dacă prezintă febră, erupţii cutanate, conjunctivită, diaree, stări de vomă, stări depresive, simptome 

de infectii cu viruşi/bacili/paraziţi intestinali sau capilari, tuse excesivă, probleme ORL, orice fel de 

simptome de boală transmisibilă 

3. dacă prezintă arsuri, leziuni ale pielii, gipsare, lovituri, orice fel de condiție care necesită atenție 

medicală specială  

4. dacă se află sub orice fel de tratament medicamentos cu antibiotice 
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q) sunt interzise discuţiile prelungite cu educatoarea în perioada în care aceasta desfaşoară activitate 

didactică cu copiii.  

r) părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului, ȋn situaţia ȋn care preşcolarul are nevoie de 

ȋnsoţitor, se adresează şi colaborează numai cu CMBRAE pentru repartizarea unui profesor de sprijin, 

conform legislaţiei ȋn vigoare; 

s) scoaterea copilului din evidenta gradiniţei se face in următoarele situaţii: 

- În caz de boală infecţioasă cronică, cu avizul medicului. 

- În cazul în care copilul absentează două săptămâni consecutiv, fără motivare. 

t) În cazul în care copilul absentează nemotivat mai mult de 30% din zile în două luni consecutiv. 

u) În cazul în care copilul absentează, motivat sau nemotivat, mai mult de 60% într-o lună, cu excepția 

cazurilor de carantinare sau cazurilor de suspendare motivată a contractului, pe perioadă determinată, cu 

aprobarea consiliului de administrație. Solicitarea de suspendare a contractului se depune cu minim 5 zile 

lucrătoare înainte de începerea suspendării. În cazul în care solicitarea este respinsă de consiliul de 

administrație, părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului optează între continuarea frecventării 

grădiniței sau retragerea copilului. 

v) la sosirea în grădiniţă părintele/tutorele/susţinătorul legal are obligaţia de a preda copilul 

educatoarei de serviciu sau personalului de îngrijire. Lăsarea copilului în fața grădiniței sau predarea către 

personalul de pază exonerează grădinița de răspundere asupra copilului. 

w) la plecarea din grădiniţă părintele/tutorele/susţinătorul legal are obligaţia de a prelua copilul de la 

educatoare sau personalul de îngrijire. În cazul în care împuternicește altă persoană să preia copilul, acesta 

are obligația de a informa educatoarea. 

x) după predarea/preluarea copilului de la grupă este interzisă staţionarea părinţilor în perimetrul 

unității 

   V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de 

învăţământ.  

   VI. Părţile prezentului contract vor respecta toate prevederile legislaţiei  în vigoare cu modificări 

şi completări 

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

      

    Unitatea şcolară                              Beneficiar indirect, am luat cunoştinţă 

    Director,                                                                                   D-na, …………………………………………  

Prof. Toader Gabriela                                            Dl. …………………………………………….. 
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