CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
NR …….. / DATA ………………….

1.PARTILE CONTRACTANTE:
SC MARIPOSAKIDS SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Labirint nr. 99,
sector 3, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/ 5813 / 2012, avand C.U.I.
RO30466682, Cont RO12RZBR0000060014806257, Raiffeisen Dorobanti,
reprezentata legal de Dana Cristina Ion in calitate de PRESTATOR,
Si
........................................ ................................................domiciliat in Bucuresti ,
str. ................................... ...nr .... bl ....... sc ..... ap .... sect. ..... nascut la data
de .................... posesor al cartii de identitate seria ........ nr. ..............eliberata de
sectia ............................................., la data de..................................................,
cod numeric personal....................................................telefon ...........................
,in calitate de BENEFICIAR.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prestatorul se angajeaza sa presteze Beneficiarului servicii educationale contra
unei taxe lunare prestabilite si in conformitate cu prezentul contract.
3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se incheie pentru o durata DETERMINATA, cu incepere din
data de................................................…pana la data de ............................ 2013.
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Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al partilor contractante la
finalizarea fiecarui an.
4. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. SC MARIPOSAKIDS SRL se obliga:
a. sa asigure locatia, cadrul organizatoric si climatul corespunzator
normativelor elaborate de MECTS si in concordanta cu noile standarde
europene;
b. sa asigure integral rechizitele necesare desfasurarii in cele mai bune
conditii a activitatilor educative;
c. sa garanteze securitatea copiilor pe durata prezentei in incinta gradinitei,
precum si in cadrul deplasarilor organizate de institutia de invatamant;
d. sa puna la dispozitie cadre didactice calificate pentru a conduce activitatile
copiilor;
e. sa formeze anual grupele in functie de varsta copiilor si de particularitatile
psihologice ale acestora. Fiecare grupa este condusa de un cadru
didactic. Copiii lucreaza in grupe mici si primesc ajutor individual in functie
de aptitudinile sau nevoile lor speciale;
f. sa asigure supravegherea programului de somn, masa, joaca si sa asiste
copiii in spatiile sanitare;
g. sa asigure hrana copiilor care opteaza pentru programul complet in cele
mai bune conditii si conform recomandarilor nutritionistilor pentru varstele
scolare si prescolare;
h. sa informeze periodic parintii cu privire la rezultatele si comportamentul
copilului;
i. sa realizeze portofoliul individual al copilului si sa intocmeasca fisele de
observatie;
j. sa ofere consiliere psihologica parintilor si programe de logopedie sau
recuperare copiilor cu deficiente usoare;
k. sa aplice teste de evaluare a cunostintelor la inceputul si finalul fiecarui
semestru si an scolar;
l. sa puna la dispozitia parintilor fise de caracterizare necesare inscrierii
copilului la scoala sau eventualelor transferuri;
m. sa comunice parintilor orice schimbare in starea de sanatate a copilului de
indata ce aceasta este identificata iar in caz de urgenta sa ia masuri de
prim-ajutor si sa anunte imediat parintele;
n. sa organizeze activitati extrascolare si parteneriate cu alte institutii in
beneficiul copiilor;
o. sa isi rezerve dreptul de a revoca inscrierea unui copil daca:
conditiile educationale necesitate de copil in mod special nu sunt
disponibile;
taxa de scolarizare nu a fost platita conform Angajamentului de
plata;

2

p.

q.
r.
s.
t.

familia nu aduce la timp analizele medicale necesare inscrierii sau
revenirii in colectivitate dupa o perioada de boala;
sa realizeze triajul medical al copiilor in fiecare dimineata si sa recomande
izolarea de colectivitate a celor care reprezinta pe moment un pericol
pentru starea de sanatate a celorlati;
sa anunte existenta unor cazuri de boli contagioase numai pe baza
avizelor primite de la medic;
sa anunte orice modificare in scris, cu 20 de zile inainte;
sa aplice o reducere de 10% pentru cel de al doilea copil, daca
Beneficiarul are mai multi copii in centrul educational;
sa trateze nediscriminatoriu fiecare copil.

4.2. Parintele/tutorele se angajeaza:
a. sa respecte prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare
Interna a gradinitei;
b. sa respecte pana la finalizarea contractului conditiile initiale in care s-a
facut inscrierea, corespunzator clauzelor acestui contract si fisei de
inscriere;
c. sa respecte programul ales la inscriere, program care constituie parte
integranta a prezentului contract;
d. sa ia parte la sedintele organizate de conducerea institutiei;
e. sa raspunda sesizarilor din partea gradinitei cu privire la copil;
f. sa achite la timp taxa de scolarizare in conformitate cu Angajamentul de
plata:
taxa de scolarizare (reprezentata de cheltuielile Prestatorului
pentru mentinerea la cote inalte a procesului instructiv-educativ:
materiale didactice, cheltuieli pentru masa, consumabile, salariile
profesorilor si educatorilor specializati, ingrijire medicala, consiliere
psiho-pedagogica, activitati extrascolare si extracurriculare,
programe educationale, chirie, curatenie, supraveghere, baza
tehnica, etc.)

-

3

sa achite taxa de scolarizare inclusiv pe durata vacantelor de
iarna (2 saptamani ), primavara ( 1 saptamana ), vara (1
saptamana) si pentru zilele de sarbatori legale. Pentru zilele in
care copilul absenteaza din motive medicale pentru o perioada
mai mare sau egala cu 3 zile , vor fi scazute cheltuielile pentru
masa ( 5 RON / zi program scurt , 10 RON/ zi program mediu, 15
RON / zi program lung ). Se pot aplica deduceri mai mari de la
taxa scolara doar in cazuri speciale in care copilul absenteaza pe
o perioada mai mare de 3 saptamani din cauza unor boli
contagioase, internari, accidente, etc., dovedite pe baza
documentelor medicale.

g. sa faca plata in avans lunar, in intervalul 21-26 al fiecarei luni. In cazul
lunii decembrie, plata pentru luna ianuarie se face pana la 20 decembrie.
h. sa completeze integral fisa de inscriere;
i. sa se conformeze activitatilor propuse de gradinita;
j. sa asigure schimburi de haine si incaltaminte pentru perioada petrecuta
de copil la gradinita;
k. sa participe la sedintele cu parintii, la intalnirile individuale si de consiliere
cu psihologul; sa participe la serbari si evenimente extrascolare;
l. sa se intereseze periodic de progresele copilului;
m. sa comunice mai intai persoanelor abilitate din centrul educational orice
informatie care ar putea sa-i intereseze si pe ceilalti parinti;
n. sa nu aduca la program copilul in cazul in care acesta este bolnav. In
cazul in care, in urma controlului medical zilnic la intrarea in gradinita, sunt
constatate semne de boala, parintele este obligat sa ia copilul acasa.
o. sa comunice orice schimbare in starea de sanatate a copilului. In cazul in
care copilul are o boala contagioasa, chiar daca nu este adus la gradinita,
parintele trebuie sa anunte conducerea centrului.
p. In cazul in care copilul necesita un regim alimentar special este obligatoriu
avizul medicului si anuntarea in scris a meniului .
q. sa prezinte avizul medical cu mentiunea „apt pentru a intra in colectivitate”
la reintoarcerea copilului in colectivitate in cazul in care acesta a fost
bolnav sau dupa o absenta care depaseste 5 zile;
r. sa comunice telefonic, inainte de inceperea programlui, absenta de o zi a
copilului sau perioada in care copilul urmeaza sa absenteze si motivul
absentarii;
s. Prin acest contract Beneficiarul acorda permisiunea cadrelor medicale de
specialitate ale centrului educational sa trateze copilul in cazuri de
extrema urgenta.
t. sa isi dea acordul scris in cazul in care copilul va parasi orasul pentru
desfasurarea unor activitati extrascolare. Pentru activitatile extrascolare
desfasurate in perimetrul orasului acest contract reprezinta acordul implicit
al parintilor.
u. Prin acest contract parintele isi asuma strict o relatie profesionala cu
personalul gradinitei. Parintii nu vor face oferte de angajare, nu vor
solicita lectii private, in afara programului, nu se vor adresa in nicio
circumstanta pe un ton nepoliticos, ridicat sau amenintator.
v. sa puna la dispozitia conducerii gradinitei documentele necesare pentru
inscrierea copilului:
-
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copie dupa certificatul de nastere al copilului;
copii dupa actele de identitate ale parintilor;
aviz epidemiologic;
copie dupa carnetul de vaccinari al copilului;
buletinele de analize obligatorii pentru copii: examen coproparazitologic,
coprobacteriologic, exudat faringian si exudat nazal, examen urina.

w. In cazul in care Beneficiarul doreste sa retraga copilul de la programul
gradinitei, acesta trebuie sa adreseze directorului o notificare scrisa de
reziliere a contractului cu 30 de zile inainte. In cazul platilor in avans
beneficiarul va pierde sumele achitate sau va avea obligatia de a plati
facturile emise daca nu a anuntat rezilierea contractului conform
termenului mentionat mai sus. In cazul in care s-a efectuat plata pentru
mai multe luni in avans, prestatorul returneaza suma avansata, cu
exceptia lunii in curs;

4.3. MENTIUNI SPECIALE:
- Prestatorul se obliga sa aduca la cunostinta Beneficiarului actiunile
promotionale, durata aproximativa si continutul acestora, in conformitate cu
acordul de promovare incheiat separat pentru fiecare astfel de eveniment.
- Beneficiarului nu va ridica pretentii materiale ori financiare ori de alta
natura legate de prestatia minorului in activitatea de promovare a gradinitei
MARIPOSAKIDS.
- Informarea Beneficiarului se va face prin una din modalitatile urmatoare:
afisarea la avizierul gradinitiei a programului de desfasurare a actiunii publicitare
cu cel putin 5 zile inainte, prin transmiterea unei scurte adrese de informare ce
va reveni educatoarei cu semnatura Beneficiarului de luare la cunostinta a
respectivei actiuni sau prin orice alta metoda de informare in functie de
amploarea si durata actiunii publicitare.
- Beneficiarul are dreptul de a fi prezent la desfasurarea actiunilor
publicitare si poate solicita orice fel de informatii cu privire la aceste actiuni.
- Efectele acestui contract se intind si pe viitor in sensul ca Beneficiarul ori
copilul, dupa implinirea varstei de 18 ani, nu va putea ridica nici un fel de
pretentii cu privire la prestatia sa in cadrul activitatii de promovare, produsele de
promovare putand fi folosite de catre prestator in orice moment ori repetitiv fara
ca aceasta sa necesite un nou acord de promovare, altul decat cel ce a fost
incheiat initial, prin prezentul contract.
5. CADRUL FINANCIAR
a. In cazul in care Beneficiarul nu va executa plata la timp, Prestatorul este
indreptatit sa calculeze penalitati de 0,2 % pe zi din valoarea contractului,
incepand cu a 5-a zi de intarziere.
b. In cazul in care Beneficiarul nu isi achita taxele si penalitatile de rigoare in
termen de 30 de zile calendaristice de la termenul de plata, Prestatorul este
indreptatit sa rezilieze prezentul contract, fara niciun fel de notificare in prealabil.
Aceasta nu il exonereaza pe Beneficiar de la plata taxelor datorate, Prestatorul
rezervandu-si dreptul de a actiona pe cale legala pentru recuperarea sumelor
restante.
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c. Schimbarea tipului de program: scurt sau lung se face in urma unei cereri
scrise care va duce la modificarea Angajamentului de plata;
d. Taxele nu includ costurile pentru excursii sau activitati optionale ;
e. Costurile pentru analizele medicale solicitate de Prestator nu sunt inscluse in
taxa scolara.

6. FORTA MAJORA
Forta majora exonereaza de raspundere partile in cazul neexecutarii
partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta
celeilalte parti, in termen de maxim o zi de la aparitie, iar dovada fortei majore se
va dovedi in maxim 5 zile de la aparitie.
Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta
celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maxim 3 zile de la incetare.
7. REZILIEREA CONTRACTULUI
Rezilierea contractului, inainte de incetarea sa, se face numai motivat, partea ce
doreste acest lucru fiind obligata sa anunte in scris intentia, cu cel putin 30 zile
inainte, termen In care trebuie sa se respecte obligatiile asumate.
8. DISPOZITII FINALE
a. Prestatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe activitatea in cazul unor
evenimente neprevazute: intreruperea furnizarii de energie electrica, gaze
naturale, inundatii, drumuri impracticabile, ninsori abundente, boli
contagioase, reamenajari urgente. In acest caz, taxa de scolarizare se
recalculeaza, in functie de numarul de zile;
b. Prezentul contract are ca anexe: fisa de inscriere si Angajamentul de plata
;
c. Orice modificare sau suplimentare la acest contract se va face in scris si
doar cu consimtamantul partilor;
d. Prezentul contract a fost redactat in doua exemplare originale cu aceeasi
valoare juridica si intra in vigoare de la data semnarii.

9. REZOLVAREA LITIGIILOR

6

Eventualele neintelegeri sau litigii care se pot naste in prezentul contract
sau in legatura cu derularea acestuia, inclusiv cele referitoare la validitatea,
interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.
Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi
inaintate spre solutionare organelor competente.

Prin semnarea prezentului contract, partile semnatare se oblige sa
accepte si sa respecte intocmai prevederile prezentului contract.

PRESTATOR,
SC MARIPOSAKIDS SRL
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BENEFICIAR,
………………………………………

Anexa la Contractul Nr. ………. din …………

ANGAJAMENT DE PLATA
Din data de …………

Subsemnatul/ Subsemnata........................................ domiciliat/a in Bucuresti,
Str. ................... nr ......... bl .........sc ....... ap .......... sect. ............ nascut la data
de ................. posesor al cartii de identitate seria .........nr. ..................eliberata
de sectia ..........................., la data de .................., cod numeric personal
....................telefon ..................... in calitate de Beneficiar.
Tatal/ mama copilului…………………………………din grupa ……………………..

IMI ASUM PREZENTUL ANGAJAMENT DE PLATA:
1. Ma oblig sa achit contributia scolara stabilita de catre Consiliul de
Administratie pe toata durata perioadei in care se deruleaza
contractul. Taxa de scolarizare este in valoare de ………….. RON
pe luna. Platile se vor face in lei pana la data de 26 pentru luna
urmatoare (data de 26 este considerata scadenta, cu exceptia lunii
Decembrie, cand data scadenta este 20).
2. Prezentul angajament de plata este parte integranta a Contractului
nr ……../ ……………….

Am luat la cunostinta si ma oblig sa respect,
Tatal/ mama …………………………………..
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FISA DE INSCRIERE PENTRU ANUL SCOLAR 2012 – 2013
DATA ……………………..

DATE DESPRE COPIL
NUME
PRENUME
CNP
DATA NASTERII
LOCUL NASTERII
NATIONALITATEA
CETATENIA
RELIGIA
AFECTIUNI, ALERGII
CERINTE SPECIALE
ADRESA
TELEFON ACASA
DATE DESPRE MAMA
NUME, PRENUME
VARSTA
PROFESIA
LOCUL DE MUNCA
OCUPATIA, FUNCTIA
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TELEFON FIX SERVICIU
TELEFON MOBIL
E-MAIL
DATE DESPRE TATA
NUME, PRENUME
VARSTA
PROFESIA
LOCUL DE MUNCA
OCUPATIA, FUNCTIA
TELEFON FIX SERVICIU
TELEFON MOBIL
E-MAIL
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