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CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI PITE$TI
DITECTIA DE ASISTENT,{ SOCIAL{ A MUNICIHULUI PITE$TI

Pitegti, B{ul I.C. Britianu, Nr. 56; Cod po$lal: I 10017
Telefon: 0370 030 420; E-mail: dasp@dasp.ro

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
N .din............................

I. PARTILE SEMNATARE:
l. Unitatea de invilimint: Crega................
cu sediul in. , reprezentate prin d-l Sorin lancu, in
calitate de director executiv al D.A.S.Pite$ti ti
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3. Beneficiarul direct:
Copi1u1................

II. SCOPUL ACORDULUI:
Asigurarea condiliilor optime de derulare a procesului de ingrijire, supraveghere qi educagie a copiilor, prin
implicarea qi responsabilizarea ptr(ilor in dezvoltarea copiilor. Pentru desfefurarea la standarde de calitate a
acestui proces, pi4ile se angajeazI, prin voinla proprie, dupdcum urmeazi:

III. DREPTURILE PARTILOR:
Drepturile pi4ilor semnalare ale prezentului contract sunl cele previzute in Rcgulamentul de Organizare gi
Funclionare a Direc;iei de Asistenli Sociald a Municipiului Pite$ti. respectiv a ('entrului de ingrijire Ei Educalie
Timpurie Crege Pitegti qi in Regulamentut de Ordine Interioara.
IV. OBLIGATIILE PARTILOR:
Se vor formula, cel pu1in, responsabilit6[i minime din domeniile: ingrijirea. supravegherea, educalia, securitarea
Ei sindtatea copiilor, normele de conduiti $i sistem de comunicare cregi - familie.
I.Crepa se angajeazil:
l) Si asigure spaliul, cadrul organizatoric pentru desfr;urarea procesului de ingrijire, supraveghere gi educalie
in condifiile legale;
2) Si ofere servicii de calitate la nivelul standardelor elaborate ale MECTS pentru fiecare copil;
3) Si asigure securitatea;i siguranla copiilor in unitate precum gi in deplaslrile organizate de unitate;
4) SI coopereze cu toate institutiile qi structurile prevdzute de lege gi de care depinde bunul mers al activiratii
creqei;
5) Si trateze cu profesionalism qi responsabilitate orice situalie speciali tegati de ingrijirea, supravegherea qi
educa[ia copilului;
6) Si elibereze, la cerere gi in timp util, orice document ce serveqte interesului copilutui antepreqcolar;
7) Si asigure accesul egal la educafie in limitele planului de qcolarizare;
8) Si asigure transparenla tuturor activitd[ilor derulate, organizate sau aprobate de unitate;
9) Si explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte pi4i semnatare;
l0) Si comunice pi(ilor orice schimbare in starea de sinehte a copilului de indatl ce aceasta este identificati,
iar in caz de urgenla sI ia misuri de prim-ajutor qi sA anunte imediat p[rintele;
I l) Si realizeze triajul medical al copiilor in fiecare dimineagi qi si recomande izolarea de colectivitate a celor
care reprezinttr pe moment un pericol pentru starea de sinltate a celorlalli;
2. Beneficiarii indirecfi / pirintii se angajeaztr:
l) S5-qi asume responsabilitatea promovirii in educalia copilului, a principiilor valorilor qi normelor de conduit6
suslinute de ceae cre$d;
2) SI respecte regulamentul de organizare qi funclionare al C.i.E.T.C.p.;
3) Si respecte regulamentul inrern al C.i.E.T.C.P.;
4) Si aibe un comportament civilizat in cadrul cre$eit
5) Sd respecte peni la finalizarea contractului condiliile iniliale in care s-a fecut inscrierea, corespunzitor
clauzelor acestui contract;
6) Sn asigure frecvenfa zilnici deoarece in caz contrar, dupi 4 siptimini consecutive de absenli nemotivati
copilul este scos din evidenli;



7) Sd se prezinte ia cresd cei pulin o date pe IunI 9i sd discute cu personalul despre evolulia gi conduita copilului.
Beneficiarii au dreptul Ei obligalia de a se implica activ in activitilile de la gnrpd la nivelul unitSfii. Pirinlii, ca

model comportamental pentru copii, au obligalia de a tiata cu respect personalul cregei, de a comunica
conducerii sau personalului orice nemulgumire, propunere, sugestie li de a rezolva pe cale amiabi16 eventualele

conflicte cu personalul creqei sau cu alli pirinli;
8) Si-gi asume impreuni cu copilul responsabilitatea pentru orice faptA a acestuia;
9) Sd asigurc cele necesare copilului (haine de schimb, materiale de igieni, etc );
l0) 56 asigure copilului o tinut6 vestimentard curatd qi ingrijiti;
1l) S6-qi supravcgheze copilul, dupi ce l-a preluat din grupd. Odate cu plecarea din grupd a preqcolarului cu
insolitorul, aceftia vor perdsi incinta fi curtea unitdtii.
l2) Sd asigure plata contribuliei lunare pini la data dc 15 ale lunii, pentru luna in curs.In cazul in care copilul
lipse;te, pirintele / reprezentantul legal are obligatia sA anunge personalul telefonic sau in scris inainte cu o zi

siu in ziua in carc lipseqte pind la ora 8,00. in cazul in care nu se achiti contribulia pe luna in curs, in luna

urmdtoare copilul r,a fi scos din evidenld (nu mai este primit in creqi). Absen(a copilului din unitate trebuie

anuntatS. iat daci pcrioada depese$tc 3 zile, revenirea in colectivitate se face pe baza avizului medical.

Nefrecventarea grddinitei mai mult de 4 sdptimdni, nemotivat, duce Ia scoaterea din eviden{i a copilului;
l3)Sd respccre ora de vcnirc la program 6,00 - 8,30 qi ora de plecare 16,00- 18,00. Cei care nu se vor incadra

in intervalul alocat servirii mesei de dimineatd, vor intra in sala de grupi liri a mai minca. Daci se doreqte

plecarca la prinz. sc poatc facc, anuntand in prealabil personalul intre orele 12,00 - 13,00, pentru a nu deranja

programul de masi qi odihnd. Accesul parinlilor qi al persoanelor strAine este interzis in bucitirie qi sala de

ntesc penlru rcspcclarca normclor igicnico-sanitare.
14)Si atraga persoane tizice sau juridice care, prin contribulii financiare sau materiale suslin programe de

modemizare a instituliei. educaliei qi bazei materiale din creqi;
l5) SA ia parte la Qedinlele organizate de conducerea instituliei;
l6) Sd rispundd sezizirilor din partea cre;ei cu privire la copil;
l7j Si comunice orice schimbaie in starea de senitate a copilului.in cazul in care copilul are o boali contagioasA,

chiar dacd nu este adus la cre;i, pirintele trebuie sd anunle conducerea institufiei. [n cazul in care copilul
necesiti un rcgim alimentar special, cste obligatoriu avizul medicului Si anunlatea in scris a meniului adecvat.
3, Bencficiarul dircct - copilul are obliga(ia:
I ) Si respecte personalul cregei, precum qi pe colegii sdi;

2) Se aibe un comportament care sd nu afecteze sindtatea, securitatea, demnitatea gi libertatea celorlalli copii
din cresi;
3) Sd se implice direct;i sd rispunda soliciterilor personalului;
4) Si pastreze pe cdt posibil, in buni stare bunurile creqei qi si foloseascd cu grijd juciriile gi materialele

didactice puse la dispozi(ie;
V. DURATAACORDULUI
Prezentul acord se incheie pe durata anului ;colar ..........................., cu posibilitalea prelungirii ulterioare;

VI. ALTE CLAUZE
I ) Orice neinlelegere dintre pi(i se poate soluliona pe cale amiabil6;

2) Nercspectareainlajamentelor asumate de pi4i duce la aplicarea sanc{iunilor legale;

3) Prezentul contract inceteaze de drept in urmitoarele cazuri:
- in cazul cererii pdrinfilor/reprezentanlilor legali ai copilului, de retragere a acestuia din creqi

- in cazul transferului copilului Ia o alti unitate
- in cazul scoaterii din evidenli a copilului
- in situa{ia finalului de an ;colar...... ........................., cind nu existi prelungirea contractului pentru anul

5colar urmdtor

Director executiv,
Sorin Iancu

PArinteiRcprezcntant legal,


