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09. 2021
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 CONTRACT  DE  ŞCOLARIZARE 
 ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

     Cap. I  PĂRŢILE  SEMNATARE:
                Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Normal „SAMARITEANUL”Nr.1, cu 
sediul în Cluj- Napoca, str. Siretului nr. 10, jud. Cluj, CIF : 29458821, B.C.R., reprezentată prin director, 
d-na Amza Lucica şi 

    Beneficiar indirect: d-na/d-l ________________________________ părinte/reprezentant legal
al preşcolarului, cu domiciliul în                                  ___, str.                                                   _____, nr. ____, 
bl. ___, et. ___, ap. ___, telefon ____________________, e-mail ___________________                           
.              Beneficiar  direct: copilul _______________________________
   Cap. II  OBIECTUL  CONTRACTULUI:

Art.1. – a) Educarea şi instruirea copilului conform Curriculumului Naţional pentru Învățământul
preșcolar, precum  si conform etosului Grădinitei cu PN,,SAMARITEANUL” Nr.1;

b ) Asigurarea condiţiilor optime pentru derularea  procesului de învăţământ prin implicarea şi
responsabilizarea părţilor în educaţia şi instruirea copiilor.

Art. 2. Grădinița ,, SAMARITEANUL” Nr.1 este o Instituţie de Învățământ particulară
acreditată, înființată de către BISERICA CREȘTINĂ PENTICOSTALĂ ,, SPERANȚA" din Cluj-
Napoca, în colaborare cu Asociatia SAMARITER DIENST din Germania, în anul 1991, având la
bază principii moral-creștine  care se regăsesc în strategii şi planuri bine conturate. 

Grădinița funcționează in regim de Program normal , orar : 8.00 - 12.30.
   Cap. III OBLIGAŢII  ȘI DREPTURI  ASUMATE  DE  PĂRȚI :

 In derularea acestui CONTRACT, părțile se angajează după cum urmează :
         Art. 3. Grădinița cu PN,, SAMARITEANUL” Nr.1,  se angajează :

a) să ofere servicii educaționale de calitate, la înălţimea cerinţelor Ministerului Educatiei și Cercetarii, 
precum si o Educație moral-creștină sănătoasă, prin intermediul personalului calificat;

b) să asigure siguranța copiilor pe perioada prezenței acestora în spațiul grădiniței;
c) să trateze pe toți copiii cu dragoste,  înțelepciune şi demnitate;
d) să comunice cu părinţii în vederea creării unui parteneriat optim, părinte - educator;
e) să creeze şi să menţină o atmosferă de respect reciproc, necesară procesului instructiv-educativ;
f) să informeze părinţii despre măsurile de disciplină luate pentru corectarea şi dezvoltarea caracterului

copilului;
g) grădinița se obligă să mențină taxa anuală stabilită, dacă NU apar modificari salariale;
h) grădinița își rezervă dreptul de a elibera locul ocupat de un copil, în situația nerespectării repetate a 

termenului de plată de către părinți sau dacă există tulburări grave în  comportamentul copilului care
pot afecta siguranța celorlalți copii sau a personalului grădiniței;

   Art. 4.  Părinții sau reprezentanții legali se angajează :
a) să respecte prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al grădiniței, precum si 

Programul grădiniței;
b) să asigure participarea regulată şi punctualitatea copilului la programul grădiniței;
c) să anunţe educatoarea grupei în cazul apariției unor îmbolnăviri ale copilului ;
d) să pună la dispoziţie motivarea medicală în caz de boală contagioasă;
e) să păstreze o legătură permanentă cu cadrul didactic responsabil de educarea copilului;
f) să participe la întâlnirile cu părinţii organizate de grădiniță;
g) să se implice în activităţile extracurriculare organizate de Grădinița ,,SAMARITEANUL” Nr.1;
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h) să achite integral şi la termen obligaţiile financiare prevăzute în prezentul contract;
i) Părinții au dreptul sa beneficieze, conform Ofertei grădiniței, de toate categoriile de servicii 
angajate si să fie informați în timp util, cu privire la orice modificare a programului grădiniței.

 Cap. IV TERMENII  CONTRACTULUI :
             Art. 5.Grădinița cu PN ,, SAMARITEANUL” Nr.1 functionează pe bază de autofinanțare ,
sursele de  finanțare fiind constituite din: taxa de școlarizare, sponsorizari si donații  precum si finanțare
de la bugetul local ( partiala )
             Art. 6. Taxa  anuală de școlarizare,  pentru Programul normal, orar: 8.00 - 12.30, este de 
5400 lei/copil /an școlar. Zile pentru încasări :  Marți, ora 08 - 10 și Miercuri, ora 12 - 13.
 Modalitați de plată : 
          a) 540 lei /luna/copil – 10 rate ( septembrie 2021 – iunie 2022, inclusiv )
          b) 450 lei /luna/copil – 12 rate ( septembrie 2021– august 2022, inclusiv )
       Se acorda o reducere de 20 %, pentru cel de-al doilea copil care frecventează grădinița noastră.
Nota! Taxa de școlarizare reprezintă contravaloarea pentru costurile salariale ale personalului grădiniței si
contribuțiile sociale, pentru menținerea igienei instituției, pentru produse consumabile, achiziționarea de
materiale didactice si obiecte de inventar si alte cheltuieli neprevazute si se plăteşte integral in fiecare
luna, chiar dacă copilul absentează cateva zile si nu reuşeşte să participe la toate activităţile ( locul
copilului se păstrează!) sau dacă sunt perioade scurte de vacanță în timpul anului, conform structurii
anului școlar in curs.În oferta grădiniței noastre este cuprins programul After school, pentru cei interesați.

  Art. 7. Taxa anuală de școlarizare, pentru programul After school, orar 8.00 – 17.00, este
de 6900 lei/copil/an scolar ( fara costul  mesei )  Modalități de plată :

a) 690 lei /luna /copil – 10 rate (septembrie 2021 – iunie 2022) + costul mesei, 12 lei /zi /copil
b) 600 lei / luna / copil – 10 rate (septembrie 2021 – iunie 2022) + 450 lei/ luna/copil,  2 rate

(iulie – august 2022) + costul mesei, 12 lei /zi /copil  (Firma de catering )
 Se acordă o reducere de 20 %, pentru cel de-al doilea copil care frecventează grădinița noastră.
           Notă! Dacă un copil de la programul After school absentează mai multe zile, NU se plătește suma
rezultată din cost meniu/zi x nr. zile in care  copilul a absentat.

 Art. 8. Ratele lunare sau donațiile pot fi virate  in Contul Grădiniței ,,SAMARITEANUL”
Nr.1, CIF : 29458821, Cont bancar - IBAN : RO96 RNCB 0112 1256 7879 0001,  B.C.R.,
Agenția Mărăști, Cluj-Napoca.  Persoane de contact, Ec. Ramona Botean, tel : 0749 248 409.

     Cap. V  DURATA  CONTRACTULUI :
 Art. 9. Prezentul Contract  este valabil pe perioada  anului  școlar : 2021 – 2022 și semnarea lui 

se face pană la data de  15. 10. 2021.  Durata anului școlar , pentru personalul din  învățământ, este 
cuprinsă între : 01.09.2021 - 31.08. 2022.
     Cap. VI  FORȚA MAJORĂ
              Art. 10. Pentru obiectul acestui contract, FORȚA MAJORĂ va fi inteleasă  ca orice eveniment 
neprevăzut și de neinlăturat, ivit independent de voința partilor și apărut după intrarea în vigoare a  
contractului, care împiedică integral sau parțial indeplinirea obligatiilor prevăzute în prezentul contract.
             Art. 11. Suspendarea activitatilor grădinitelor în temeiul deciziilor autorităților competente 
în cazul decretarii starii de urgență sau în cazul restrictiilor impuse pe  perioada stării de alertă pe 
fondul unei PANDEMII, NU constituie caz de Forța majoră.
În această situație Grădinița cu PN SAMARITEANUL Nr.1, va desfasura activități educaționale cu copiii
prin mijloace online, taxa de scolarizare, conform prevederilor contractului, va fi datorată  și pe parcursul 
acestor perioade. Rămâne însa la atitudinea beneficiarului, achitarea taxei integral sau cu reducere.
       Cap. VII CONFIDENȚIALITATEA  CONTRACTULUI
                 Art. 12. Niciuna din părțile semnatare ale prezentului contract nu va divulga sau permite 
în mod voit sau prin neglijență, divulgarea oricaror termeni ai acestuia către o terță parte,  fără 
acordul scris în prealabilal al celeilalte părți, cu excepția cauzelor autorizate de Lege.
       Cap. VIII PROTECȚIA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL
                ART. 13. Scopul prelucarii datelor cu caracter personal :
        Grădinița cu PN  SAMARITEANUL Nr.1 proceseaza date personale care va apartin sau 
apartin copiilor în urmatoarele scopuri :
- Prestarea de servicii educationale;
- Indeplinirea obligatiilor noastre legale;
- Gestiunea financiara ;



- Solutionarea disputelor 
 ;
Imbunătățirea serviciilor ;
Supravegherea spatiilor gradinitei;

     Cap. IX ALTE CLAUZE:
             Art. 14. Grădinița cu PN ,, SAMARITEANUL” Nr.1, este o Instituţie de învățământ în care
DRAGOSTEA, ADEVĂRUL, CREDINȚA în DUMNEZEU, SPERANȚA s i RESPECTUL
RECIPROC sunt VALORI DEOSEBITE care stau la baza educaţiei şi instruirii.

 Art. 15. Opționalul de  Educatie creștină se desfăşoară după Ghidul metodic pentru Educația
Creștină în Grădiniță, autor FRIEDEL  KAST, Editura SAMARITEANUL 2012.

 Art. 16. În oferta Grădiniței este cuprins un Program de Limba Engleză  :,, STEP BY STEP
STORY TIME!” care se desfasoară pe grupe, de 2 ori/săptămână, susținut de  Prof. de Limba Engleză,
Ioana Dan. Costul pentru Limba Engleza este inclus în taxe. 
            Art. 17.  Eventualele divergenţe referitoare la aplicarea prevederilor prezentului contract  vor fi
rezolvate amiabil, prin consultări între părţi. 
      Cap. X  DISPOZIŢII  FINALE:
             Art. 18 (1)Data începerii valabilității prezentului Contract este 01.09.2021 si poate fi denunţat de
oricare dintre părţi printr-o notificare scrisă , în termen de 30 zile, adresată celeilalte părţi. În acest caz,
valabilitatea actului va înceta de la data primirii de către cealaltă parte a unei asemenea notificări.
                   (2) Prezentul contract poate fi modificat / completat prin acte adiţionale.
                   (3) Încheiat azi, _____________________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
         
                      DUMNEZEU  SĂ  BINECUVÂNTEZE  ACEST  PARTENERIAT !

Nume/ Prenume si  Semnătura părintelui                 
                                                                                        Grădinița cu PN ,, SAMARITEANUL” Nr.1

Dir. AMZA  LUCICA
            
              

 
                                


