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SC ELITE ENTERPRISE ABM SRL 

Sediul social: municipiul PITEȘTI, strada NICOLAE DOBRIN, nr.93C, BIROUL 2, județul Argeș 

Nr. Reg.Com.: J3/500/04.02.2019, 

Cod Unic de Înregistrare 40558651 

Nr…………/……/…../…………. 

ANEXA 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

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

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEN nr. 

5115/2014, ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 

Se încheie prezentul:  

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

NR. …….din data de ……………………. 

I. Părţile semnatare: 

       1. SC ELITE ENTERPRISE ABM SRL-  GRǍDINIȚA „ELITE KIDS”, cu sediul în Piteşti, judeţul Argeş, 

Str. Războieni, nr. 35 C, CIF: RO40558651/ J3/500/2019, având ca reprezentant legal pe Dna . Brînzea Mihaela 

Alexandra, în calitate de PRESTATOR 

si 

       2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ........................................................... părinte/tutore/susţinător legal al 

prescolarului, cu domiciliul în 

.................................................................................................................................................................................. , 

       3. Beneficiarul direct al educaţiei, .......................................................................................................... 

elev/preşcolar. 

Au convenit să încheie prezentul Contract de şcolarizare, cu respectarea următoarelor clauze: 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:  
2.1. Obiectul contractului îl constituie asigurarea şcolarizării Beneficiarului direct prin prestarea de servicii 
educaţionale în conformitate cu Planul de dezvoltare instituţională (2020- 2021), întocmit în condiţiile Legii de 

către SC ELITE ENTERPRISE ABM SRL - Grădiniţa ELITE KIDS-Piteşti;  

2.2. Prestatorul va asigura preşcolarului, Beneficiar direct, pregătirea instructiv-educativă pe anul şcolar în curs, cu 

înscrierea acestuia în evidenţa Grădiniţei conform Fişei de înscriere redată în Anexa nr.1 a prezentului Contract;  

2.3. Modificarea obiectului contractului pe parcursul derulării acestuia se face numai cu acordul părţilor, prin acte 

adiţionale la prezentul Contract. 

3. TERMENUL CONTRACTULUI:  
3.1. Contractul educațional este valabil pe întreg an școlar, începând cu data semnării prezentului și până la data de 

31 august 2021 şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi; 

3.2. Pentru următorii ani şcolari, dacă părţile convin, se va încheia Act Adițional la prezentul Contract educational 

cu modificările intervenite. 

4. CADRUL FINANCIAR:  

4.1. Beneficiarul indirect va achita lunar o taxă de școlarizare pe perioada contractului de școlarizare, stabilită 

în condițiile legii și ale prezentului contract, compusă din; 

a) Taxă fixă de școlarizare pentru programul de studii în sumă de 750  lei, obligatorie pentru întreg an 

școlar; 

b) Taxă variabilă de școlarizare pentru programul de studii ales, în funcție de varianta programului de 

studii pentru care s-a optat și s-a convenit prin Anexa 1 parte integrantă la prezentul contract, 

opțională pe durata anului anului școlar și a vacanțelor școlare (vacanța de iarnă -2 săptămâni; 

vacanța de primăvară - 1 săptămână); 

c) Taxă opțională de școlarizare pentru activitățile vocaționale/Cluburi, pentru care Beneficiarul 

indirect a optat și s-a convenit prin Anexa 1 parte integrantă la prezentul contract. 

 



 

 

 

4.2. TAXA DE ŞCOLARIZARE  INCLUDE: 

 

a) Taxă fixă de școlarizare pentru programul de studii: 

 activităţile didactice şi educaţionale organizate şi desfăşurate la clasă conform Programului Orar 

săptămânal  cât și cele din Curricula Națională, organizate în intervalul orar 7,30-12,30;.  

b) Taxă variabilă de școlarizare funcție de programul de studii ales: 

 activităţile opționale la decizia conducerii Grădiniţei, după caz, organizate în intervalul orar 12,30 -18,00, 

conform Programului Orar săptămânal în concordanță cu tipul de program pentru care s-a optat și s-a 

convenit prin Anexa 1 parte integrantă la prezentul contract.  

 contravaloarea meniului zilnic, diversificat, constând în cele 3 mese (micul dejun, masa de fructe, masa de 

prânz), respectiv 4 mese asigurate (micul dejun, masa de fructe, masa de prânz şi gustarea de după-amiază), 

în funcție de programul ales (Program prelungit 7.30-17.00; 7.30-18.00); 

c) Taxa opțională de școlarizare funcție de programul de studii ales: 

 activități specifice fiecărui tip de activitate vocațională/CLUB, în concordanță cu tipul 

acțivităților opționale pentru care s-a optat și s-a convenit prin Anexa 1 parte integrantă la 

prezentul contract. 

4.3. Beneficiarul indirect va semna un Angajament de plată redat în Anexa nr.2 parte integrantă la prezentul 
Contract. 

4.4. Angajamentul de plată, semnat la data înscrierii preşcolarului la Grădiniţă, se va modifica corespunzător dacă 

Beneficiarul indirect solicită în scris schimbarea tipului de Program (7.30-17.00; 7.30-18.00); 

4.5. Plata taxei de școlarizare (taxa fixă + taxa variabilă/după caz + taxa opțională/după caz) se face prin 

virament bancar în contul IBAN nr. RO66BTRLRONCRT0486410401 deschis la Banca Transilvania - 

sucursala Piteşti, Beneficiar SC ELITE ENTERPRISE ABM SRL, pe bază de factură fiscală eliberată de 

către Prestator. 

4.6.   Beneficiarul indirect va achita taxa de școlarizare, astfel:  

a) pentru prima lună a anului de școlarizare, plata se face la înscrierea copilului în gradiniţă; 

b) pentru următoarele luni ale anului de școlarizare, plata se face în intervalul de timp între 2 și 12 ale lunii 

curente, pentru luna următoare; 

c) pentru luna ianuarie în cursul anului de școlarizare, plata se face până la data de 20 ale lunii decembrie; 
d) pentru vacanța de iarnă (2 săptămâni) și pentru vacanța de primăvara (1 săptămână), taxa fixă de școlarizare 

se achită în condițiile prevăzute la art. 4.6 lit.b) iar taxa variabilă se achită proportional cu perioada de 

prezență a beneficiarului direct în aceleași condițiile prevăzute la art. 4.6. lit.b), exceptând perioada 

vacanțelor școlare; 

e) pentru activităţile vocaționale opţionale – Cluburi- contravaloarea activităților se achită lunar în aceleași 

condițiile prevăzute la art. 4.6 lit.b) pentru următoarea lună pentru care Beneficiarul indirect a optat și s-a 

convenit prin prezentul contract; 

4.7. La înscrierea beneficiarului direct în anul școlar în curs, Beneficiarul indirect are obligația să depună o 

copie a ordinului de plată vizat de bancă prin care s-a efectuat plata taxei școlare în condițiile prevăzute la 

art.4.6 lit. a).  

4.8. În cazul în care Beneficiarul indirect nu va plăti la timp taxa de şcolarizare, Prestatorul este îndreptăţit să 
calculeze penalităţi de 0,2 % pe zi din valoarea taxei lunare, începând cu prima a zi de întârziere, faţă de ultima zi a 

perioadei de plată;  

4.9. În cazul în care Beneficiarul indirect nu achită taxele şi penalităţile aferente în termen de 30 de zile 

calendaristice de la termenul de plată, Prestatorul este îndreptăţit să rezilieze prezentul Contract de şcolarizare, fără 

niciun fel de notificare în prealabil. Aceasta nu îl exonerează pe Beneficiarul indirect de la plata taxelor datorate, 

Prestatorul rezervându-şi dreptul de a acţiona, pe cale legală, pentru recuperarea sumelor restante.  

4.10. Taxa de școlarizare (taxa fixă + taxa variabilă/după caz + taxa opțională/după caz) nu includ costurile 

pentru transport, excursii sau alte activităţi educative facultative propuse de conducerea Grădiniţei;  

4.11. Costurile pentru analizele medicale solicitate de Prestator nu sunt inscluse în taxa de școlarizare. 

4.12. În cazul retragerii voluntare sau a întreruperii studiilor pentru nerespectarea clauzelor contractuale încheiat 

pentru anul școlar în curs, la solicitarea scrisă a beneficirului indirect, taxa fixă de școlarizare achitată nu se 

restituie. 

4.13. Taxa variabilă de școlarizare  achitată, se poate returna doar în cazul, în care Beneficiarul indirect depune 

cerere scrisă de retragerea beneficiarului direct de la programul de studii pentru anul în curs cu 20 de zile anterior 

primei zile a lunii în care solicită retragerea, cu condiția reținerii unei penalități în valoare de 15% din cuantumul 

taxei variabile  de școlarizare.  

 

 



 

 

 

4.14. Pentru zilele în care copilul absentează din motive medicale pentru o perioadă mai mare sau egală cu 3 zile 

consecutive dovedite pe baza documentelor medicale, va fi scăzută contribuţia de hrană (stabilită în funcţie de 

programul ales - Lei/zi), în luna imediat următoare. 

4.15. În zilele sărbătorilor legale prevăzute de legislația în vigoare, NU SE LUCREAZĂ în Grădinița ELITE KIDS 

din cadrul societății Elite Enterprise ABM SRL. 

4.16. Se aplică REDUCERI la taxa de școlarizare, după cum urmează:  
- 10% din taxa de şcolarizare stabilită, aplicată începând cu cel de-al doilea copil al Beneficiarului indirect, 

înscris în Grădiniţă;  

- 10% din taxa de şcolarizare stabilită, dacă Beneficiarul indirect achită taxa integral, pe întregul an școlar, în 

momentul înscrierii și până la începerea anului școlar 2020-2021;  

- 5 % din taxa de şcolarizare stabilită, dacă Beneficiarul indirect achită taxa integral, pe un întreg semestru 

școlar, până la începerea semestrului școlar;  

- 30% din taxa de școlarizare în cazul în care Beneficiarul direct absentează pe o perioadă mai mare de 3 

săptămâni exclusiv din cauza unor boli contagioase, internări, accidente etc., dovedite pe baza documentelor 

medicale avizate;  

- 30% din taxa de școlarizare în cazul în care Beneficiarul direct urmează să absenteze timp o lună calendaristică, 

din alte motive decât cele menționate mai sus, doar în condițiile în care Beneficiarul indirect va înștiința 

Prestatorul cu 3 săptămâni înainte. 

5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:  

5.1. Prestatorul se obligă:  
a. să asigure locaţia, cadrul organizatoric şi climatul educaţional la standarde înalte, corespunzător normativelor 

elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale;  

b. să asigure luarea în evidenţă a preşcolarului şi şcolarizarea specifică educaţiei timpurii, respectând Programul 

Orar al activităţilor educaţionale (afişat în permanenţă pe website-ul şi la avizierul Grădiniţei);  

c. să asigure un corp profesoral calificat pentru a conduce activităţile instructiv-educative/  psihoeducaţionale şi de 
creştere a copiilor;  

d. să formeze, anual, grupele de preşcolari, în funcţie de vârsta copiilor şi de particularităţile psihoindividuale ale 

acestora, conform Legii Educației Naționale nr.1/2011. Fiecare grupă de preşcolari este coordonată de un cadru 

didactic competent.  

e. să asigure integral rechizitele necesare desfăşurării în cele mai bune condiţii a tuturor activităţilor didactice;  

f. să garanteze securitatea copiilor pe durata prezenţei lor în incinta grădiniţei (când Beneficiarul indirect nu este în 

prezența Beneficiarului direct), precum şi în cadrul deplasărilor în afara spaţiului grădiniţei, organizate de instituţia 

de învăţământ preşcolar;  

g. să asigure derularea programelor de odihnă, masă şi joacă şi să asiste copiii în spaţiile sanitare; 

h. să asigure hrana copiilor conform recomandărilor medicilor nutriţionişti pentru vârstele preşcolare, respectând 

astfel Meniul săptămânal prestabilit și afișat din timp la avizier;  

i. să informeze periodic părinţii cu privire la performanțele şi comportamentul copilului;  
j. să administreze preşcolarilor teste de evaluare a cunoştinţelor la începutul (evaluare iniţială), pe parcursul 

(evaluare continuă) şi finalul (evaluare cumulativă) fiecărui an şcolar;  

k. să realizeze Portofoliul individual al copilului, la sfârşitul fiecărui an şcolar şi să întocmească Raportul 

psihopedagogic al preşcolarului, aferent fiecărui semestru școlar, pe care îl aduce la cunoștința Beneficiarului 

indirect;  

l. să ofere tuturor preșcolarilor suport și consiliere educaţională. La solicitarea Beneficiarului indirect să asigure 

intervenție logopedică, cu costuri suplimentare prevăzute în prezentul Contract/Tarife;  
m. să ofere asistență medicală zilnică și să comunice părinţilor orice schimbare în starea de sănătate a copilului de 

îndată ce aceasta este identificată, iar, în caz de urgenţă, să ia măsuri de prim-ajutor şi să anunţe imediat 

părintele/tutorele legal al acestuia;  

n. să organizeze activităţi extraşcolare şi parteneriate cu alte instituţii în beneficiul copiilor;  
o. să realizeze triajul medical al copiilor în fiecare dimineaţă şi să recomande izolarea de colectivitate a preşcolarilor 

care reprezintă, pe moment, un potenţial pericol pentru starea de sănătate a celorlalţi copii din grădiniţă;  

p. să anunţe Beneficiarul indirect de semnalarea în grădiniță a unor cazuri de boli contagioase doar pe baza 

avizelor primite de la medic;  

r. să anunţe Beneficiarul indirect de orice modificare a prezentului Contract, în scris, cu 15 zile înainte;  

s. să trateze nediscriminatoriu fiecare preşcolar;  

 

 



 

 

 

t. să asigure confidenţialitatea datelor personale ale Beneficiarului direct, respectiv ale Beneficiarului indirect, 

respectând prevederile Regulamentului general privind protecția datelor – RGPD (conform Anexei nr. 3 la prezentul 

Contract). 

5.2 Beneficiarul indirect - Părintele/reprezentantul legal al preşcolarului se obligă:  
a. să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare Internă al Grădiniţei Elite Kids, adus la 

cunoştinţă, prin afişare la avizierul Grădiniței;  

b. să pună la dispoziţia conducerii Grădiniţei documentele necesare pentru înscrierea copilului cu completarea 

integrală a FIŞEI DE ÎNSCRIERE.  

DOSARUL DE ÎNSCRIERE ÎN GRĂDINIŢĂ AL PREŞCOLARULUI va cuprinde:  
1. copie după certificatul de naştere al copilului;  

2. copii după actele de identitate ale părinţilor; 

3. avizul epidemiologic al copilului;  

4. copie după carnetul de vaccinări al copilului;  

5. buletinele de analize medicale ale copilului: examen de coprocultură/coproparazitologic, exudat faringian şi 

nazal. 

c. să respecte, până la finalizarea Contractului de şcolarizare, condiţiile iniţiale în care s-a făcut înscrierea, 

corespunzător clauzelor prezentului Contract şi Fişei de înscriere (Anexa nr. 1 a prezentului Contract);  

d. să respecte Programul pentru care a optat conform Fişei de înscriere (Program prelungit 7.30-17.00, respectiv 
Program prelungit 7.30-18.00) şi să respecte activităţile organizate și desfășurate în Grădiniţă;  

e. să ia parte la şedinţele organizate de conducerea instituţiei, la întâlnirile individuale şi de consiliere cu 

psihopedagogul Grădiniţei;  

f. să răspundă sesizărilor din partea Grădiniţei cu privire la copil și să facă dovada măsurilor  luate în urma 

recomandărilor primite de la personalul calificat al Grădiniței;  

g. să asigure schimburi de haine şi încălţăminte adecvate pentru perioada petrecută de copil la grădiniţă;  

h. să se intereseze periodic de progresele/performanțele copilului şi să verifice frecvent e-mail-ul personal pentru a 

lua la cunoştinţă informaţiile legate de activităţile propuse de Grădiniţă;  

i. să comunice, mai întâi persoanelor abilitate din Grădiniţă, orice informaţie care ar putea să-i intereseze pe ceilalţi 

părinţi;  

j. să nu aducă copilul la Grădiniţă în cazul în care acesta este bolnav. Dacă în urma controlului medical zilnic, la 
intrarea în gradiniţă sunt constatate semne de boală, Beneficiarul indirect este obligat să ia copilul acasă sau, dacă 

preșcolarul rămâne în grădiniță, să îşi exprime acordul cu privire la izolarea acestuia în spaţiile medicale din 

Grădiniţă, special amenajate, asigurându-i-se copilului bolnav îngrijire medicală;  

k. prin acest Contract de şcolarizare, Beneficiarul indirect acordă permisiunea cadrelor medicale de specialitate ale 

Grădiniţei să trateze copilul în cazuri de extremă urgenţă;  

l. să comunice orice schimbare în starea de sănătate a copilului. În cazul în care copilul este diagnosticat cu o boală 

contagioasă, Beneficiarul indirect se obligă să anunţe urgent conducerea Grădiniţei, chiar în situaţia în care 

copilul nu este adus la gradiniţă și să prezinte documentul medical care atestă diagnosticul;  

m. să prezinte avizul medical cu menţiunea Apt pentru a intra în colectivitate la reîntoarcerea copilului în 

colectivitate, în cazul în care acesta a fost bolnav sau după o absenţă de cel puțin 3 zile consecutive;  

n. în cazul în care copilul necesită un regim alimentar special este obligatorie prezentarea către conducerea 
Grădiniţei a avizului medicului şi anunţarea, în scris, a meniului alimentar zilnic; În acest caz, meniul zilnic poate fi 

asigurat de către Beneficiarul indirect, iar alimentele vor fi predate angajaților grădiniței numai pe baza însemnării 

lor și cu semnătura Beneficiarului indirect;  

o. să comunice telefonic, înainte de începerea programului, absenţa copilului, perioada în care copilul urmează să 

absenteze şi motivul absentării; 

p. să îşi dea acordul scris în cazul în care copilul va părăsi incinta Grădiniţei pentru desfăşurarea unor activităţi 

extraşcolare organizate la propunerea Grădiniţei.  

r. prin prezentul Contract părintele îşi asumă strict o relaţie profesională cu personalul Grădiniţei. Părinţii nu vor 
face oferte de angajare, nu vor solicita lecţii private, în afara programului, nu se vor adresa, în nicio circumstanţă, pe 

un ton nepoliticos, ridicat sau ameninţător niciunui angajat al Grădiniţei ELITE KIDS.  



 

 

În acest caz, Prestatorul va putea rezilia Contractul educațional în conformitate cu art.  7 pct.7.6). 

6. FORŢA MAJORĂ:  

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin 
prezentul Contract. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi, în termen 

de maxim o zi de la apariţie, iar dovada forţei majore se va dovedi în maxim 5 zile de la apariţie. Partea care invocă 

forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maxim 3 zile de la 

încetare. 

7. REZILIEREA CONTRACTULUI:  
7.1. Rezilierea prezentului Contract, înainte de încetarea sa, se face numai motivat, partea ce doreşte acest lucru 

fiind obligată să anunţe în scris intenţia, cu cel puţin 20 zile înainte, termen în care trebuie să se respecte obligaţiile 

asumate;  
7.2. În cazul în care Beneficirul indirect doreşte să retragă copilul de la programul grădiniţei, acesta trebuie să 

adreseze Managerului Grădiniţei o Notificare scrisă de reziliere a Contractului educațional cu 20 de zile înainte 

de rezilierea Contractului;  

7.3 Depășirea termenului de absență a Beneficiarului direct mai mult de o lună calendaristică, duce la rezilierea 

Contractului semnat între părți.  

7.4. În cazul plăţilor în avans, Beneficiarul indirect va pierde sumele achitate sau va avea obligaţia de a plăti 

facturile emise dacă nu a anunţat rezilierea prezentului Contract, conform termenului menţionat mai sus;  

7.5. În cazul în care s-a efectuat plata pentru mai multe luni în avans şi Beneficiarul indirect a adresat notificarea 

scrisă de reziliere a Contractului în termenul prevăzut, prestatorul returnează suma avansată, cu excepţia lunii în 

curs.  

7.6. Se poate rezilia sau se poate revoca înscrierea/reînscrierea unui copil în următoarele situaţii:  
preşcolarul nu are beneficii prin programele educaţionale oferite de Grădiniţă;  

a) condiţiile educaţionale speciale necesitate de copil nu sunt disponibile;  

b) taxa de şcolarizare nu a fost plătită conform Angajamentului de plată (Anexa nr. 2 a prezentului Contract 

educațional);  

c) Beneficiarul indirect (sau familia sa lărgită) nu prezintă la timp analizele medicale necesare înscrierii sau 

revenirii în colectivitate după o perioadă de boală a preşcolarului;  

d) starea de sănătate a Beneficiarului direct pune în pericol sănătatea celorlalţi preşcolari sau a personalului 

Grădiniţei; 

e) Beneficiarului direct sau Beneficiarului indirect prezintă un comportament agresiv, lipsit de respect și 

bună purtare în contradicţie cu normele de convieţuire socio-morală și civică şi/sau nu se adaptează la 

Programul şi prevederile Regulamentului Intern al Grădiniţei;  
f) există un oricare alt motiv pe care Grădiniţa îl consideră relevant; 

 

8. DISPOZIŢII FINALE:  
8.1. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe activitatea în cazul unor evenimente neprevăzute: întreruperea 

furnizării de energie electrică, gaze naturale, inundaţii, drumuri impracticabile, ninsori abundente, boli contagioase, 

reamenajări urgente.  

8.2. Prezentul Contract conține anexele. parte integrantă la prezentul contract:  

a) Fişa de înscriere - Anexa nr. 1; 

b) Angajamentul de plată - Anexa nr. 2; 

c) Acordul de prelucrare și utilizare a datelor personale - Anexa nr. 3; 

d) Programul zilnic/Tip de program –Anexa 4; 

e) Reguli generale în grădinița “Elite Kids” an școlar 2020-2021  –Anexa 5. 

8.3. Prezentul Contract a fost redactat în două exemplare originale cu aceeaşi valoare juridică şi intră în vigoare de la 

data semnării.  

8.4. Beneficiarul indirect va semna prezentul Contract pe fiecare pagină. 

 



 

 

 

9. REZOLVAREA LITIGIILOR: Eventualele neînţelegeri sau litigii care se pot naşte în prezentul contract sau în 

legatură cu derularea acestuia, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui  
vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor  fi înaintate 

spre soluţionare organelor jurisdicţionale competente. Prin semnarea prezentului Contract de şcolarizare, părţile 

semnatare se obligă să accepte şi să respecte întocmai prevederile prezentului Contract. 

PRESTATOR, 

Manager coordonator, 

Brînzea Mihaela Alexandra 

Semnătura………………………………… 

Data semnării……………………………… 

BENEFICIAR INDIRECT, 

Părinte/reprezentant legal al preşcolarului, 

………………………………………….,,,,,,,,,,, 

Semnătura…………………………………. 

Data semării……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 1  

La Contractul educaţional Nr. …… din ……...…… 

 

 Nr……./……/..…./……  

CERERE DE ȊNSCRIERE ȊN ȊNVǍȚǍMÂNTUL PREŞCOLAR-2020 

1. DATE PRIVIND SOLICITANTUL  

Numele:…………………………………Prenumele:……………………………………………………....................  

Domiciliul /      Reşedinţa: 

Str…………………………………………….Nr……Bl…………………………………………  

Sc…..Et….Ap…..Codpoştal………………….Localitate……………………………………………………………  

Judeţul/Sectorul………………………………Telefon………………………………………………………………  

Email……………………………………………………………………………………………………………………  

Calitatea solicitantului:      părinte       reprezentant legal  

2. DATE PRIVIND COPILUL  

Numele: 

……………………………………Initialatatălui…..Prenumele:…………………………………………………  

CNP:……………………………………………………………………………………………………………………  

Născut în: 

Localitatea:……………………………Judeţul/Sectorul………………………………………………………….  

     Domiciliul /      Reşedinta acelaşi/aceeaşi cu al/a solicitantului  diferit(ă), şi anume:  

Str………………………………………………………..Nr……Bl….Sc…..Et….Ap…………………......................  

Codpoştal……………………………..Localitate……………………………………Judeţul/Sectorul……………

……………………………..............................................................................................  

Cetăţenie:…………………………..Naţionalitate:………………………………………………………………… 

3. DATE PRIVIND ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIŢĂ  

Nr.  

opţiune 

Denumirea 

unităţii de 

învăţământ 

pentru care se 

optează 

Tip grupă Limbă de 

predare 

Alternativa 

educaţională 

Tip de 

program/interval 

orar 

      

      

      

 



 

 

4. Copilul va fi adus şi preluat din grădiniţă de către (numele, prenumele și calitatea persoanei/persoanelor) 

…….....…………………………………………............…...…………………………………………………………..  

........................................................................................................................................................................................... 

5. DECLARAŢII DE CONSIMŢĂMÂNT  

     Sunt de accord ca datele personale din prezenta cerere să fie prelucrate în scopul înmatriculării copilului.  

     Sunt de accord să primesc informaţii privind situaţia progresului şcolar la adresa de email comunicată în prezenta 

cerere.  

     Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii,declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea 

nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere sunt reale.  

 

Data completarii………………….                      Semnătura solicitantului…………………………… 

 

VĂ RUGĂM SĂ ÎNCERCUIŢI LITERA/CIFRA SAU SĂ BIFAȚI CORESPUNZĂTOR OPŢIUNII 

DUMNEAVOASTRĂ! 

 Taxa de şcolarizare şi taxele suplimentare aferente activităţilor educaţionale opţionale/cluburi pe care 

doriţi să le urmeze copilul dumneavoastră, se calculează în funcţie de opţiunile pe care le bifaţi în cele ce 

urmează: 

1. TIPUL PROGRAMULUI ŞCOLAR: 

TIPUL 

PROGRAMULUI 

INTERVAL 

ORAR 

REGIMUL 

MESELOR 

ZILNICE 

TAXA DE SCOLARIZARE 

cu TVA inclus 

- LUNARĂ -  

OPȚIONALE 

INCLUSE ȊN 

TAXA DE 

ȘCOLARIZARE 

OPTIUNEA 

PRINTELUI/ 

TUTORELUI 

PROGRAM 

PRELUNGIT 

7,30- 17,00 Mic dejun, 

gustare 

fructe, masa 

de prânz, 

gustare după 

amiază 

Taxa de școlarizare: 1100 lei, din 

care: 

a) Taxa fixă = 750 lei; 

b) Taxa variabilă = 350 lei 

(17,50 ron/zi x 20 de zile) 

Engleză 

 Franceză 

Clubul bunelor 

maniere 

 

PROGRAM 
PRELUNGIT 

7,30- 18,00 Mic dejun, 
gustare 

fructe, masa 

de prânz, 

gustare după 

amiază 

Taxa de școlarizare: 1250 lei, din 
care: 

a) Taxa fixă = 750 lei; 

b) Taxa variabilă = 500 lei 

(25 ron/zi x 20 de zile) 

Engleză  
Franceză 

Clubul bunelor 

maniere 

 

REGIM SPECIAL/ 

DIETǍ 

- - Taxa de școlarizare: 1300 lei, din 

care: 

a) Taxa fixă = 750 lei; 

b) Taxa variabilă = 550 lei 

(27,5 ron/zi x 20 de zile) 

Engleză 

 Franceză 

Clubul bunelor 

maniere 

 

 

 



 

 

2. OPȚIONALE/CLUBURI CU PLATǍ CARE SE DESFǍȘOARǍ DUPǍ AMIAZǍ  

A. CLUB PENTRU DEZVOLTAREA MOTRICITǍTII- SPORT ŞI SǍNǍTATE 

TIP CLUB LOCUL DE 

DESFǍȘURARE/di

verse facilităţi 

NR. 

SEDINȚE/ 

SǍPT. 

PREȚ NR. COPII ȊN 

GRUPǍ 

PROFESOR OPȚIUNEA 

PǍRINTELUI/ 

TUTORELUI 

Tenis de cǎmp Star Arena/transport 

asigurat, -materiale 

sportive adecvate; 
Transport asigurat 

 

8 

sedinte/lună 
 

(2ore/saptăm

ana) 

-200 

ron/lună  

 
-270 

ron/lună  

-în grupă de 8-

10 copii; 

- în grupă de 6-7 
copii 

COSMIN 

MICA 

 

Ȋnot Bazinul olimpic-

Piteşti 

 80 ron/lună în grupă de 6-7 

copii 

AMALIA 

PAUN 

 

 
 

 

 

 

B. CLUBUL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI COMUNICARE - LOGOPEDIE  
 

TIP CLUB LOCUL DE 

DESFǍȘURARE/diver

se facilităţi 

NR. 

SEDINȚE/SǍPT. 

PREȚ NR. COPII ȊN 

GRUPǍ 

PROFESO

R 

OPȚIUNEA 

PǍRINTELUI/T

UTORELUI 

 

Clubul de 

actorie/teatru 

si miscare 

 

Grădiniţa Elite Kids 

 

O sedintă/ 

săptămână 

50 

ron/ 

activit

ate 

(30’) 

10 copii în grupă   

Clubul de artă 
interpretativă/

canto, pian 

Grădiniţa Elite Kids O sedintă/ 

  săptămână 

40 
ron/ 

sedint

ă 

10 copii în grupă   

Logopedie  Grădiniţa Elite Kids   Individual    

 

 

 

 

 



 

 

C. CLUBUL DE LIMBI STRǍINE 

TIP CLUB LOCUL DE 

DESFǍȘURARE/di

verse facilităţi 

NR. 

SEDINȚE/SǍ

PT. 

PREȚ NR. COPII 

ȊN GRUPǍ 

PROFESOR OPȚIUNEA 

PǍRINTELUI/TU

TORELUI 

Limba engleză Grădiniţa Elite Kids O 

sedintă/săptăm

ână 

40 ron/ 

activitate 

(30’) 

10 copii în 

grupă 

Andreea 

Petrescu 

 

Limba franceză Grădiniţa Elite Kids O 

sedintă/săptăm

ână 

40 ron/ 

activitate 

(30’) 

10 copii în 

grupă 

Andreea 

Petrescu 

 

 

Taxele opționale în funcție de tipul de activități vocaționale/Cluburi pentru care s-a optat și s-a convenit prin 

prezenta Anexa, se cumulează cu taxa de școlarizare pentru tipul de program pentru care s-a optat și s-a 

convenit in anexa 1 la prezentul contract 

 

Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate sunt complete, precise şi corecte. Sunt de acord cu 

regulamentele interne şi financiare ale Grădiniţei referitoare la înscriere / reînscriere.  

 

Data completarii………………….                        Semnătura solicitantului…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2  

La Contractul de şcolarizare Nr. ……..din ……………….. 

 

ANGAJAMENT DE PLATĂ 

Din data de ……………………. 

 SUBSEMNATUL/(a)................................................................. domiciliat/ă în …………………….., Str. 

............................... nr. ......... bl. ......... sc. ....... ap. .......... sector ......., născut/ă la data de .. ........................., posesor 

al cărţii de identitate seria ......... nr. .................., în calitate de Beneficiar indirect, respectiv tatăl/mama/reprezentant 

legal al copilului ………………………………………………., înscris la Grădiniţa ELITE KIDS, în Grupa 

…………………………….., anul şcolar 2020-2021.  

 

 ÎMI ASUM PREZENTUL ANGAJAMENT DE PLATĂ, astfel:  

 

1. Mă oblig să achit taxa de şcolarizare stabilită de către Consiliul de Administraţie al Grădiniţei Elite Kids 

pe toată durata perioadei în care se derulează prezentul Contract; 

2. Taxa de şcolarizare stabilită este în valoare de …….... ron/lună; 

3. Plăţile le voi achita în Lei, în avans, în intervalul de timp între 2 și 12 ale lunii curente, pentru luna 

următoare iar pentru luna ianuarie, plata o voi achita până la data de 20 ale lunii decembrie; 

 

Am luat la cunoştintă şi mă oblig să respect,  
 

Beneficiarul indirect/reprezentant legal al copilului: 

Semnătura ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3 

 La Contractul de școlarizare Nr. …………..din …………………… 

 

 

CONSIMTAMANT  PARINTE, TUTORE, REPREZENTANT LEGAL 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

(beneficiar real – minor sub 16 ani) 

 
         Gradinita ELITE KIDS  persoană  juridică de drept privat, fără scop patrimonial, non-guvernamentala, apolitica, autonoma, 

independenta si democratica, cu sediul social în Judetul Arges, Loc. Piteşti,  Str. Războieni, Nr. 35C, cod fiscal nr. RO40558651, cont IBAN 

RO66BTRLRONCRT0486410401, deschis la BT PITEŞTI, prin prezenta va aducem la cunoștința ca, in calitate de OPERATOR, prelucram in 

evidentele proprii datele cu caracter personal ale minorului/minorilor (persoane sub 16 ani): 

                                       ___________________/(NUME PRENUME) 

______________________________________/(NUME PRENUME) 

______________________________________/(NUME PRENUME), 

cu buna credința, in mod echitabil si transparent, conform prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date ş i de abrogare a 

Directivei 95/46/CE. 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE 

Datele prelucrate pot privi: 

 Date de identificare: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu, de rezidenta sau de corespondenta, vârsta, da tele 

actelor de identitate, data si locul nașterii, naționalitate 

 Date din actele de studii; 

 Imagine foto (in vederea afișării pe site-ul companiei) 

 Date din documentele care conferă drept legal de ședere. 

 

DE CE SUNT FOLOSITE DATELE PERSONALE ALE MINORULUI ȘI CARE ESTE 

CONDIȚIA CARE FACE PRELUCRAREA LOR LEGALĂ?  ESTE OBLIGATORIE 

FURNIZAREA DATELOR? 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE 

PERSONALE ALE MINORULUI? 

1. Executarea relației contractuale  
- îndeplinirea contractului și executarea operațiunilor care decurg din contract in legătura cu 

minorul, beneficiarul real al serviciilor; 

Temeiul juridic ce legitimizează prelucrarea este dat de consimțământul părintelui, tutorelui 

sau reprezentantului legal al minorului sub 16 ani. 

Furnizarea datelor este obligatorie pentru realizarea scopurilor enumerate mai sus; prin 

urmare, orice refuz de furnizare a datelor nu permite Operatorului să-si îndeplinească 

obligațiile contractuale. 

Pe durata contractului și după încetare, pentru o perioada de 

10 ani ori pana la data la care va retrageți consimtamantul 

pentru prelucrarea acestor date. 

 

 

 

 

 

 

Odată ce perioadele de stocare indicate mai sus au trecut, datele personale vor fi distruse, șterse sau făcute anonime, compatibile cu 

procedurile tehnice de ștergere și de back-up. 

 

DESTINATARII DATELOR 

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai de către personalul departamentelor Operatorului autorizați să le folosească, în măsura în care 

sunt angajați în desfășurarea activităților de mai sus. Acești angajați au primit instrucțiuni de operare adecvate în acest sens. Datele personale pot 

fi comunicate de către Operator  următoarelor entități sau categorii de entități care acționează ca Operatori individuali de date: 

- autorități de supraveghere; 

- autorități competente; 

- alte entități ale Gradinitei ELITE KIDS 

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea prelucrate de entități externe, desemnate în mod expres ca Persoane împuternicite, care furnizează 

Operatorului: 

- Alte servicii pe baza de contract. 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 

Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți următoarele drepturi:  

a) Dreptul de acces:  aveți dreptul de a obține din partea gradinitei o confirmare  ca se prelucrează sau nu date cu caracter personal ale 

minorului. In caz de răspuns afirmativ, aveți dreptul  de acces la datele respective si la informații privind modalitatea in care sunt prelucrate 

datele.   

b) Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține de la gradinita, fara întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte 

care privesc minorul, inclusiv completarea datelor care sunt incomplete. Rectificarea va fi comunicata fiecărui destinatar la  care au fost 

transmise datele, cu excepția cazului in care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. 

c) Dreptul la ștergerea datelor: aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care privesc minorul, fara întârzieri 

nejustificate. Ștergerea datelor se poate face daca exista unul din următoarele motive: 

 datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;   

 va retrageți după caz consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;  



 va opuneți prelucrării din motive legate de situația particulara in care se afla minorul şi nu există motive legitime care să  prevaleze; 

 datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;  

 datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;  

 

 

 

 datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale.  

d) Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării in cazul in care se aplica unul din următoarele 

cazuri: 

 se contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor;  

 prelucrarea este ilegală, va opuneți ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;  

 Gradinita nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, insa le solicitați pentru constatarea, exercitarea 

sau apărarea unui drept în instanţă; sau  

 va opuneti prelucrării din motive legate de situația particulara a minorului, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă 

drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale minorului. 

e) Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal ale minorului si pe care le-ați furnizat gradinitei, intr-

un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date altui operator, daca acest lucru 

este fezabil din punct de vedere tehnic. 

f) Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulara in care se afla minorul;  

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter  Personal.  

h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte 

juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o măsura semnificativa. 

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul gradinitei, personal sau prin posta, ori pe cale 

electronica la adresele de e-mail prevăzute mai jos. 

DATELE DE CONTACT ALE REPREZENTANTULUI OPERATORULUI 

Începând cu 03.02.2020, va puteți adresa gradinitei pentru orice nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale după cum 

urmează: 

E-mail: secretariat@elitekids.ro; site: www.elitekids.ro ; tel:0348415535; mobil: 0742092191   

Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de 

contact sunt: 

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 

Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania 

Web site: www.dataprotection.ro   

Email: anspdcp@dataprotection.ro  

Telefon fix: +40.318.059.211/+40.318.059.212 

OPERATOR 

SC ELITE ENTERPRISE ABM SRL - GRADINITA ELITE KIDS 

Prin Manager 

Brinzea Mihaela Alexandra 

CONSIMTAMANT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ALE MINORILOR SUB 16 ANI 

 

Prelucrarea datelor personale ale minorului/minorilor sub 16 ani, indicați in prezentul document, in scopul îndeplinirii contractului și 

executării operațiunilor care decurg din contract in legătura cu aceștia, in calitate de beneficiari reali ai serviciilor  

☐ Sunt  de acord  ☐ Nu sunt de acord 

Nume, prenume __________________ 

 

Calitate _________________________  

(tutore, părinte, reprezentant legal) 

 

Data ___________________________ 

 

Semnătura ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@elitekids.ro
http://www.elitekids.ro/
tel:0348415535
http://www.dataprotection.ro/
mailto:anspdcp@dataprotection.ro


 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4 

 La Contractul de școlarizare Nr. …... din ………….… 

 PROGRAMUL ZILNIC/ TIP DE PROGRAM 

 DIN GRĂDINIŢĂ (2020-2021) 

TIPURI DE PROGRAME INTERVALE 
ORARE 

CONŢINUTUL PROGRAMULUI 

 

 

PROGRAM PRELUNGIT 

 

 

 

7.30-17.00 

 

7.30-9.00 

Sosirea/primirea copiilor 

Filtrul zilnic 

 Activităţi liber alese I 

9.00-9.30 Micul dejun/rutină 

9.30-10.30 Activităţi de învăţare pe domenii experienţiale 

10.30-11-00 Gustare /rutină 

11.00-12.30 

Activităţi liber alese II, activităţi de dezvoltare 

personală/opţional 

12.30-13.30 Masa de prânz 

13.30-15.30 Program de somn 

16.45-17.00 Gustare  

 

 

PROGRAM PRELUNGIT 

 

 

7.30-18.00 7.30-9.00 

Sosirea/primirea copiilor 
Filtrul zilnic 

 Activităţi liber alese I 

9.00-9.30 Micul dejun/rutină 

9.30-10.30 Activităţi de învăţare pe domenii experienţiale 

10.30-11-00 Gustare /rutină 

11.00-12.30 

Activităţi liber alese II, activităţi de dezvoltare 

personală/opţional 

12.30-13.30 Masa de prânz 

13.30-15.30 Program de somn  

16.45-17.00 Gustare  

17.00-17.30 

Activităţi de dezvoltare personală, 

recuperatorii şi de relaxare 

17.30-17.45 Activităţi liber alese 

17.45-18.00 Ȋncheierea programului-preluarea copiilor 
DIRECTOR, BRȊNZEA ALEXANDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 5 

 La Contractul de școlarizare Nr. …………….din ………………….. 

 
REGULI GENERALE ȊN GRǍDINIȚA “elite kids” 

AN SCOLAR 2020-2021 
PRIMIREA COPIILOR 

 

Copiii ajung la grădiniţă între orele 07.30-09.00, dar nu mai târziu de ora 9.00; 

Fiecare copil va fi înregistrat de către educatoare în catalogul grupei, în momentul în care a ajuns la grădiniţă; 

Părinţii au obligaţia de a anunţa eventuala absenţă a copilului în ziua respectivă, sau pe  o periodă mai mare de timp. 

Părinţii încredinţează copilul personalului de serviciu pentru a-l duce la grupa la care este înscris, nu se deplasează 

cu copilul în sala de clasă.  

PLECAREA COPILULUI DIN GRĂDINIŢĂ 

Părinţii trebuie să intre în holul grădiniţei (nu în sala de grupă) pentru a prelua copilul direct de la personalul de 

serviciu; 
Ȋn cazul în care o altă persoană în afară de părinţi/tutore va veni pentru a prelua copilul, din motive de siguranţă se 

va lua legătura cu părinţii copilului si se va solicita un act de identitate. 

ȊMBOLNĂVIRI ȘI CAZURI DE BOALǍ 

Grădiniţa “ELITE KIDS” îşi rezervă dreptul să nu permită intrarea în colectivitate a unui copil, dacă acesta 

prezintă simptomele unei afecţiuni contagioase.  

Personalul grădiniţei va anunţa imediat părintele/tutorele copilului sau persoanele desemnate de acestia, în cazul 

unor situaţii de urgenţă, pentru a-l lua de la grădiniţă. 

Ȋn cazul în care acest lucru nu este posibil, copilul va fi izolat de restul copiilor, în spaţiile special amenajate ale 

grădiniţei, pentru a fi îngrijit de personalul medical al unităţii şi grădiniţa îşi rezervă dreptul de a lua măsurile 

necesare în vederea asigurării sănătăţii copilului. 

Ȋn situaţia în care copilul sau oricare membru al familiei contactează o boală contagioasă, periculoasă pentru cei din 

jur, familia este obliagtă să informeze grădiniţa în decurs de 24 de ore de la depistarea acesteia. 

COMUNICAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

Ȋn situaţii de urgenţă, Grădiniţa “ELITE KIDS” va contacta părinţii/tutorele legal al copilului. Dacă nu există 

disponibilitate din partea acestora, grădiniţa va contacta celelalte personae desemnate de către părinte/tutore în 

formularul de înscriere. 

MEDICAŢIA 

Ȋn situaţiile în care copiilor li se administrează un tratament pentru o boală necontagioasă, fiind nevoiţi să vină la 

grădiniţă, părinţii/tutorele sunt rugaţi să eticheteze medicamentele cu numele copilului, denumirea medicamentului, 

dozajul prescris de medic şi orele de administrare. 

Medicamentele trebuie înmânate personal asistentei unităţii, să fie aduse în ambalajul original, având ataşate eticheta 

şi reţeta corespunzătoare. 

REGULI DE COMPORTAMENT 
Atăt copiii cât şi părinţii/tutorele, au obligaţia de a respecta persoanele/personalul ce se găsesc în incinta grădiniţei 

precum şi spaţiul personal al acestora. 

Nu sunt acceptate comportamentele care includ un vocabular vulgar, lipsa de respect pentru cei din jur, violenţa 

fizică, etc. Personalul grădiniţei are obligaţia de a raporta incidentele de acest fel, părinţilor/tutorilor în cazul în care 

sunt implicaţi copiii. Este interzisă folosirea filmelor/pozelor efectuate de către părinţi în cadrul grădiniţei cu diverse 

ocazii (serbări, excursii etc.), în alte scopuri decât cele personale. Este interzisă postarea filmelor/pozelor pe internet 

(site-uri de socializare) exceptând pe cele care reprezintă strict propriul copil. 

Nu este acceptată sub nicio formă deranjarea activităţilor obligatorii susţinute de către educatoare, sunând sau 

solicităd ieşirea educatoarei din sala de grupă în timpul activităţilor. 

Accesul la camerele video va fi posibil prin instalarea aplicaţiei în cel mult doua telefoane (parinţi/tutori), de 

către personalul desemnat de conducerea grădiniţei. Părinţii/tutorii cărora li s-a instalat aplicaţia în telefon, 

vor avea obligaţia de a dezactiva aplicaţia la încetarea de drept/la cerere a contractului educaţional.  



Este interzisă transmiterea aplicaţiei pentru vizualizarea activităţii din grădiniţă, unor personae care nu au 

tangenţă cu unitatea de învăţământ Grădiniţa “ELITE KIDS”. Orice încălcare a acestei reguli se va 

sancţiona conform legilor în vigoare. 

Solicitarea vizualizării înregistrărilor activităţilor de orice fel din grădiniţă prin sistemul de supraveghere se 

va putea face numai în cazul unor situaţii nedorite prin cerere scrisă către conducerea unităţii.  

 

 

 

 
 

 

 

VIZITE 

Suntem conştienţi că, prezenţa părinţilor în grădiniţă cel puţin o dată pe lună este necesară. Ȋncurajăm comunicarea 

zilnică în grădiniţă, între părinţi şi echipa noastră în limitele admise de programul din grădiniţă, fără a deranja 

activităţile din unitate. 

Vizitele vor fi anunţate cu cel puţin 30 de minute înainte de efectuarea ei. 

SUGESTII ȘI RECLAMAȚII 

Sugestiile şi reclamaţiile se vor transmite în scris, pentru soluţionare, conducerii grădiniţei folosind cutiuţa special 

amenajată în acest sens, situată în sala de aşteptare. 

Reprezentanţii legali ai unităţii au obligeţia de a înregistra cererea primită şi de a oferi un răspuns în scris petenţilor, 
în termen de maximum 4 zile lucrătoare. 

Este interzis părinţilor/tutorilor, folosirea datelor cu caracter personal (ex. adrese de e-mail, numere de telefon), 

pentru manifestarea  unor nemulţumiri către celilalţi părinţi care au copii în grădiniţă, cu excepţia folosirii datelor ce 

le-au fost furnizate de proprietarii lor de drept. 

 

DIRECTOR, 

BRINZEA ALEXANDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


