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CONTRACT DE ŞCOLARIZARE 

nr. ______din .................. 

I. Părţile contractante: 

I.1. Unitatea de Învățământ ”Școala Primară CASTELUL FERMECAT OLIMPIA” înființată de          

S. CASTELUL FERMECAT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 3, Str. Drumul Între Vii, Nr.24, 

Sector 3, București, cont bancar RO25 INGB 0000 9999 0695 4003, deschis la ING BANK N.V. 

Amsterdam, Sucursala Victoria, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 40/2804/2013, 

cod fiscal 31312886 prin reprezentant legal, D-nul Nicolae PETRESCU, e-mail: 

castelulfermecatolimpia@gmail.com, tel: +40 731 680 372, denumită pe parcursul acestui contract  

Castelul Fermecat OLIMPIA,        Ofertant sau Unitatea 
 

şi 

 

I.2. Părinții sau reprezentanții legali: [vă rugăm completați citeț, fiecare rubrică fiind obligatorie] 

 

Părinte / Tutore 

 

Nume/_______________________________________________Prenume___________________

__________________________Localitatea________________________________ 

Strada_____________________________________________Nr.._____Bl.___ Apt._______     

Nr. Mobil__________________________ Email:_______________________________________ 

Document/ID: ____________________ Seria _____No. _______________emisă în data de 

_________________de_________________________CNP______________________________

Cetăţenie____________________Locul de muncă_______________________________________ 

 

PRIMUL COPIL  (înscris la Castelul Fermecat OLIMPIA)  

 
Nume______________________________Prenume _______________________________________ Data nașterii ________________________ 
CNP______________________________________,Cetăţenie___________________ Domiciliul copilului (dacă diferă de al 
părinților/tutorilor): Localitatea ____________________________, Strada _______________________________ , Nr............... B l. ___, Apt.____  
Custodia copilului (dacă e cazul):_________________________________________________________________  

 

AL DOILEA COPIL  (înscris la Castelul Fermecat OLIMPIA)  

 
Nume________________________________Prenume ______________________________________Data nașterii ________________________________ 
CNP_____________________________________________________,Cetăţenie___________________ Domiciliul copilului (dacă diferă de al  
părinților/tutorilor): Localitatea ____________________________, Strada _______________________________ , Nr.............. . Bl. ___, Apt.____  
Custodia copilului (dacă e cazul):_________________________________________________________________  

denumiți pe parcursul acestui contract  Beneficiari, s-a încheiat prezentul contract. 

II. Obiectul contractului 

II.1. Castelul Fermecat OLIMPIA este o unitate de învățământ autorizată, cu sediul în București, 

România, supusă inspecției și acreditării în conformitate cu legislația din România și în această calitate, 

se angajează să școlarizeze copilul (copiii) în anul școlar 2020 – 2021, în conformitate cu regulile, 

standardele și prescripțiile Ministerului Educației și Cercetării aplicabile.  
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II.2. Structura anului școlar este în concordanță cu structura aprobată de Ministerul Educației și 

Cercetării pentru anul școlar 2020-2021. 

II.3. Durata contractului: Contractul se incheie pe o durata de 1 an, corespunzator anului de 

Învățământ 2020-2021, incepand cu data de ..........................................., pana la data de 

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

 

III. PROGRAM EDUCAȚIONAL și TAXE.  

 

III.1. Program educaţional și taxe de școlarizare: 

 

III.1.1. Program educațional Grădiniță. 

Prezentul contract s-a semnat pentru următorul program educaţional: ............................... 

Taxa de școlarizare* pentru programul educaţional ales este de : 

(Alegeţi din următoarele variante): 

     7:30 - 12:30 – 1.150 lei;         7:30-16:30 – 1350 lei;        7:30-17:30 – 1400 lei;          7:30-18:30 – 1450 lei;   

 

*Pentru  predarea copiilor in intervalul 7.00-7.30 se percepe o taxa suplimentară de 50 lei/lună. 

  Pentru  predarea copiilor in intervalul 18.30-19.00 se percepe o taxa suplimentară de 50 lei/lună.  

 

III.1.2. Program educațional After School: 

Prezentul contract s-a semnat pentru următorul program educaţional: ............................... 

Taxa de școlarizare* pentru programul educaţional ales este de : 

(Alegeţi din următoarele variante): 

     12,00-16,30 - 1000 lei (program after school I);  

 

    12,00-18,30 - 1100 lei (program after school II); 

 

Pentru  predarea copiilor in intervalul 18.30-19.00 se percepe o taxa suplimentară de 50 lei/lună. 

 

III.1.3. Program educațional Școala de Vară: 

Prezentul contract s-a semnat pentru următorul program educaţional: ............................... 

Taxa de școlarizare* pentru programul educaţional ales este de : 

(Alegeţi din următoarele variante): 

     7:30 - 12:30 – 1.150 lei;         7:30-16:30 – 1350 lei;        7:30-17:30 – 1400 lei;          7:30-18:30 – 1450 lei;   

*Pentru  predarea copiilor in intervalul 7.00-7.30 se percepe o taxa suplimentară de 50 lei/lună. 

 Pentru  predarea copiilor in intervalul 18.30-19.00 se percepe o taxa suplimentară de 50 lei/lună.  
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III. 1.4. Taxa de școlarizare include:  

- Programe educaționale conform Curriculum-ul Național al Ministerului Educației și Cercetării pentru 

educație timpurie; educație centrată pe elev;  

- Rechizitele/ustensilele de bază pentru orele de artă și activități liber alese; 

-  Materiale didactice (jocuri, planşe, cd-uri şi dvd-uri, softuri educaţionale etc.); 

-  Costul meselor: micul dejun, prânz și gustări, in funcție de programul educațional ales; 

 

III.1.5.  Taxa de școlarizare poate suferi majorări (dar nu mai mult de două ori într-un an scolar) in  

situaţia creșterii preţului de achiziţionare pentru alimente, prețul gazelor naturale, apa curentă, 

carburanţi, energie electrică, etc. 

Anunţarea majorării taxelor se va face cu cel puţin o lună înainte de data intrării în vigoare a 

noilor taxe, prin afişarea acestora la sediul grădiniţei. 

III.2.  Alte taxe: 

III.2.1. Taxa de rezervare a locului: 600 lei 

Se plăteşte în momentul înscrierii şi este nereturnabilă. Această taxă se va deduce, atunci când 

copilul vine efectiv la gradiniță, din taxa aferentă primei luni de școlarizare,.  

 

III.2.2. Taxa de înscriere/reînscriere: 200 lei 

      În urma confirmării înscrierii/reînscrierii în anul școlar 2020 – 2021, părinții / tutorii legali se 

angajează să achite o taxă de înscriere/reînscriere în valoare de 200 RON pentru fiecare copil. 

 

Aceasta se plăteşte o dată pe an şcolar în momentul înscrierii/reînscrierii şi este nereturnabilă, 

întrucât procesul înscrierii începe de îndată;  

 

Această taxă acoperă costurile procesării documentelor, costurile administrative directe și 

indirecte ale procesului de înscriere în evidențele școlare, manualele și caietele didactice de lucru pentru 

anul școlar următor.  

Aceste cheltuieli sunt făcute, iar serviciile sunt efectuate de Castelul Fermecat OLIMPIA 

imediat după semnarea contractului, așa încât taxa nu poate fi restituită ulterior.  

 

III.2.3. Depozitul: se constituie la nivelul unei taxe de școlarizare lunare (în funcție de programul 

educațional ales), pentru intreaga durată a contractului prevăzută la art. II.3. 

Depozitul se poate constitui intr-o singură tranșă, la înscriere, sau in maxim 3 tranșe lunare egale de 

la data semnării contractului.  

 
(Alegeţi din următoarele variante de constituire a depozitului): 

 

       într-o singură tranșă, la înscriere;        în două tranșe lunare egale;         în trei tranșe lunare egale; 

 

Neconstituirea depozitului în termen conduce la nulitatea contractului educațional.  

 

Depozitul va fi utilizat în următoarele situații: 

 - pentru acoperirea taxei de școlarizare, atunci când beneficiarul reziliază prezentul contract, fară 

respectarea termenului de preaviz de 30 de zile, prevăzut la art. V.2, lit.j din contract. 

 - in cazuri deosebite*, ce nu țin de voința Castelul Fermecat OLIMPIA și care conduc la suspendarea 

activității instituției de învățământ. 
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Prin cazuri deosebite se înțeleg acele situații, exterioare și imprevizibile, ce nu țin de 

Castelul Fermecat OLIMPIA, cum ar fi, dar făra a se limita la: declararea stării de urgență, stării de 

necesitate sau de alertă, instituite de Statul român ca urmare a unor evenimente imprevizibile si 

incontrolabile.  

 

*In cazuri deosebite care conduc la suspendarea activității instituțiilor de învățământ la nivel 

național, părinții /tutorii legali vor plăti o taxă de școlarizare de 30-35% din nivelul taxei lunare până la 

reluarea activității normale. În situația în care, părinții/tutorii legali nu au posibilitatea de a achita 

lunar 30-35% din nivelul taxei lunare de școlarizare pe perioada suspendării activității, aceasta va 

putea fi acoperită din Depozit, proporțional cu taxa lunară datorată. 

 

Castelul Fermecat Olimpia va utiliza aceste sume pentru acoperirea parțială a costurilor de 

funcționare (de ex: cheltuieli educaționale legate de invățământul la distanță (dacă e cazul), cheltuieli 

salariale, de management al clădirii, chiria clădirii, utilități, alte costuri în strictă legatură cu activitatea 

instituției de invățământ. 

 

Depozitul va fi menținut pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului la valoarea prevăzută la 

art.  III.2.3., alin.1, astfel că folosirea oricărei sume din acesta, in conditiile menționate mai 

sus, va naște obligația de reîntregire a acestuia in sarcina beneficiarului. 

 

In cazul în care Castelul Fermecat Olimpia nu utilizează suma constituită cu titlu de Depozit 

conform prevederilor de mai sus, aceasta poate fi folosită pentru:  

-acoperirea ultimei luni de școlarizare, în cazul în care contractul va fi reziliat inainte de 

implinirea termenului pentru care a fost incheiat, cu respectarea termenului de preaviz de 30 de 

zile; 

-acoperirea ultimei luni de școlarizare, în cazul în care contractul înceteză de drept, prin 

ajungere la termen, iar beneficiarul (părinte/tutore legal) nu mai optează pentru reînnoirea 

contractului de școlarizare; 

–ca nou Depozit pentru anul școlar următor, în cazul în care beneficiarul (părinte/tutore 

legal) optează pentru reînnoirea contractului pentru un nou an de școlarizare. 

 

Depozitului se restituie integral sau proporțional cu suma rămasă neutilizată, după caz, în 

termen de 30 de zile, în următoarele situații: 

-contractul este reziliat înainte de implinirea termenului pentru care a fost incheiat (cu 

respectarea termenului de preaviz de 30 de zile) și taxa de școlarizare aferentă ultimei luni de 

contract a fost achitată; 

-contractul înceteză de drept, prin ajungere la termen, iar beneficiarul (părinte/tutore 

legal) nu mai optează pentru reînnoirea contractului de școlarizare și taxa de școlarizare aferentă 

ultimei luni de contract a fost achitată. 

 
III.4.1. Părinții/tutorii legali se obligă sa platească toate costurile referitoare la școlarizarea 

oferită de Castelul Fermecat OLIMPIA. Aceste costuri includ taxele de școlarizare precum și toate 

celelalte taxe ori cheltuieli, așa cum sunt detaliate mai sus. 
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IV. Plata, modalităţi de plată și reduceri 

 

IV.1.    Termeni de plată: 

a) Plata taxei de școlarizare se va face în avans, între 20-25 ale fiecărei luni pentru luna 

calendaristică următoare; 

b) Data limită de achitare a taxelor de școlarizare mai sus mentionate trebuie sa fie respectata 

pentru mentinerea unei bune functionari a institutiei; 

c)  Plata taxei de școlarizare, a depozitului și a celorlalte taxe, va fi făcută în LEI și poate fi 

efectuată  online, prin transfer bancar în contul: RO25 INGB 0000 9999 0695 4003, deschis 

la ING BANK N.V. Amsterdam, Sucursala Victoria, Bucuresti . Deși sunt acceptate, nu încurajăm 

plățile cash. 

d) Materiile opționale (limbi străine, dans, arte marțiale, înot, robotică, bune maniere, diverse 

ateliere, etc.) vor fi plătite separat. 

e) Părinții se angajează să plătească taxele la timp, astfel încât Castelul Fermecat OLIMPIA să 

poată la rândul ei, să-și onoreze plățile și angajamentele de dezvoltare. Dacă există dificultăți în 

achitarea taxei, părinții / tutorii legali își asumă să contacteze conducerea instituției noastre de 

învățământ imediat pentru găsirea unei soluții.  

f) Debitorul obligației de plată se află de drept în întârziere, prin simpla împlinire a termenului 

prevăzut în prezentul Contact.  

g) Castelul Fermecat OLIMPIA va percepe penalități de 1% pe zi de întârziere a plății, pentru 

suma datorată, de la scadență și până la plata integrală.  

h) În cazul în care taxa de școlarizare (stabilită conform prezentului contract) este plătită cu 

întârziere mai mare de 30 de zile calendaristice, față de data scadenței, Castelul Fermecat 

OLIMPIA își rezervă dreptul de a suspenda accesul copilului la programele educaționale 

contractate prin prezentul act, până la plata integrală sau până la momentul semnării unui nou 

plan de achitare a taxei, de către ambele părți.  

i) În cazul în care plata taxei menționate anterior nu a fost efectuată în termen de 15 zile 

calendaristice de la data suspendării sau conform planului menționat în paragraful precedent, 

Castelul Fermecat OLIMPIA își rezervă dreptul de a rezilia prezentul contract fără o altă 

notificare prealabilă și fără intervenția unei a treia părți sau a justiției. O notificare a rezilierii 

contractului va fi trimisă părinților / tutorilor legali prin email sau scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire.  

j) Dacă taxa și orice alte sume datorate nu au fost achitate integral până în data de 30 iunie în 

orice an școlar, Castelul Fermecat OLIMPIA își rezervă dreptul de a refuza înscrierea elevului: 

i) în anul școlar următor; și/sau ii) la toate și oricare din programele sau activitățile școlare 

organizate.  

k) Neexercitarea de către Castelul Fermecat OLIMPIA a drepturilor de mai sus nu reprezintă o 

renunțare la aceste drepturi. 

  

IV.2.  Reduceri: 

IV.2.1. În cazul în care este înscris un al doilea copil din aceeași familie, se va aplica o reducere de 

10% din taxa de școlarizare aferentă celui de al doilea copii. Dacă este cazul înscrierii a mai mult de 2 

copii din aceeași familie, începând cu al 3-lea copil se acordă 15% reducere/copil, din taxa datorată.  

 

IV.2.2. În cazul în care taxa de școlarizare este achitată integral în avans pentru întregul an școlar, se 

va aplica o reducere de 5% din valoarea acesteia.  
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IV.2.3. Dacă taxa de școlarizare este achitată în avans pentru un trimestru școlar, se va aplica o 

reducere de 2% din valoarea ei.  

IV.2.4. In cazul absentelor motivate medical, ce depasesc 3 (trei) zile lucratoare consecutive, 

incepand cu cea de a patra zi, taxa se reduce pe perioada absentelor cu 1%/zi și va fi calculată prin 

raportare proporțională, la taxa programului pentru care s-a optat; 

IV.2.5. Nu se scad din taxa de scolarizare absențele (cu excepția celor motivate medical), pauzele 

intersemestriale si semestriale, vacanțele de iarna (perioada 24.12-03.01) și de primavară, zilele 

declarate sarbatori legale, zilele libere declarate astfel prin lege si alte zile libere impuse de 

evenimente independente de Castelul Fermecat OLIMPIA. 

 

V. Drepturile și Obligaţiile părţilor. 

V.1. Drepturile și Obligaţiile Ofertantului:   

a) Să asigure  un program educațional de calitate, conform Curriculei Naționale pentru Educație 

timpurie; 

b) Să depună toate diligențele rezonabile pentru a asigura securitatea copiilor în tot intervalul de 

timp pe care aceștia îl vor petrece la grădiniţă (orice prejudiciu sau daună cauzate copilului în afara 

acesteia sau în afara programelor organizate de grădiniță, indiferent de locație, sunt responsabilitatea 

părintelui / tutorelui);  

c) Să prezinte părinţilor, la cererea acestora, la un interval minim de șase luni, fişa copilului care va 

conţine monitorizarea şi observaţiile cadrelor didactice şi ale cadrului medical; 

d) Prin reprezentanţii săi, împreună cu personalul specializat, va discuta despre progresele copilului 

de cel putin două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie în cadrul unor sedinţe sau separat, împreună cu 

părinţii sau cu reprezentanţii legali ai minorului; 

e) Să pună la dispoziţia copiilor o gamă largă de activităţi preșcolare, școlare și extracurriculare 

(pachet de bază și opţionale); 

f) Să pună la dispozitia copiilor  materiale didactice şi alte resurse educationale; 

g) Să informeze imediat părinţii minorului asupra oricăror evenimente apărute pe parcursul 

prezentei minorului în unitate; 

h) Să asigure triajul epidemiologic al copiilor în fiecare dimineaţă; 

i) Are dreptul să refuze primirea unui copil in incinta unității, dacă acesta prezintă probleme de 

sănătate; 

j) Are dreptul să suspende desfăsurarea activităţilor în cazuri deosebite (vreme nefavorabilă, 

situaţii de urgenţă, etc); 

k) Are dreptul de a reține depozitul constituit coform art. III.2.3., in cazul in care beneficiarul 

nu își respectă obligația de a anunța retragerea din program a copilului cu 30 de zile înainte de data 

efectivă a retragerii acestuia; 

l) Nu își asumă responsabilitatea asupra jucăriilor sau a altor obiecte, aduse de acasă de către 

copil. 

 

V.2 Drepturile și Obligațiile Părinţilor:  

  

a) Trebuie să prezinte Fișa medicală tip completată şi însoţită de toate documentele menţionate în 

aceasta; 

b) Se obligă să achite taxa de școlarizare, depozitul și celelalte taxe stipulate în prezentul 

contract, la termenele prevăzute; 
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c) Se obligă să aducă în scris la cunoștinta Unității și personalului specializat, orice aspecte 

referitoare la minor, pentru a ajuta personalul să efectueze o cât mai bună educaţie şi îngrijire, 

informații esenţiale, informaţii pe care personalul nu ar putea și nici nu ar avea cum să le cunoască; 

d) Se obligă să pună la dispoziţia personalului Unității, toate informaţiile legate de copil (alergii, 

tratamente, intoleranţe, boli cronice); dacă aceste informatii nu sunt transmise, Unitatea nu îşi asumă 

nici o responsabilitate pentru eventualele consecinţe; 

e) Se obligă să respecte varianta aleasă la ART III.1.; 

f) Se obligă să informeze persoanele avizate din cadrul Unității, dacă o altă persoană se va 

prezenta să ia minorul la terminarea programului; 

g) Se obligă să pună la dispoziţia Unității haine și echipamente in vederea desfășurarii activităţilor; 

in acest sens, părinţii vor imbrăca copiii in haine care se pretează activităţilor si condiţiilor atmosferice, 

atât pentru interior, cât şi pentru exterior; 

h) Sunt obligaţi să nu aducă copilul la program dacă acesta prezintă simptome de boli infecto-

contagioase sau orice alte probleme de sănătate (febră, scaune diareice, erupţii cutanate, stări febrile, 

etc.), în scopul păstrării unui mediu sănătos în unității pentru fiecare copil; 

i) Se obligă să informeze asistentul medical al Unității asupra oricăror probleme de sănătate la 

care minorul este predispus; 
j) Se obligă să informeze conducerea unității asupra retragerii din program a copilului cu 30 de zile 

inainte de data efectivă a retragerii, sub sancțiunea reținerii depozitului constituit conform art. III.2.3.;  

k) Alegerea opţionalelor se face la fiecare inceput de semestru; 

l) Acordă  Ofertantului dreptul de a folosi, exclusiv în scop de marketing sau formare profesională, 

toate imaginile foto sau video obţinute in timpul programului de activitate al unității . 

VI. Autoritatea părintească 

 

VI.1. Conform art. 487 din Codul Civil, autoritatea părintească este ansamblul de drepturi și îndatoriri 

care privesc atât persoana, cât și bunurile copilului.  

VI.2. Ca regulă generală, autoritatea părintească se exercită de către ambii părinți, care decid de 

comun acord asupra tuturor aspectelor referitoare la copil. Orice excepție de la această regulă trebuie 

să fie prevăzută în mod expres printr-o hotărâre judecătorească (indiferent dacă părinții sunt divorțați 

ori nu și indiferent dacă domiciliul copilului este la ambii ori numai la unul dintre părinți). Părinții au 

obligația de a aduce de îndată la cunoștința Castelul Fermecat OLIMPIA orice excepție de la regula 

menționată.  

VI.3. În ceea ce privește relația cu Castelul Fermecat OLIMPIA, decizia luată de către oricare dintre 

părinți este prezumată ca fiind acceptată și de celălalt părinte, în afară de cazurile în care unitatea este 

informată în timp util despre situația contrară – conform art. 503 alin. (2) din Codul Civil.  

VI.4. În cazul apariției unui conflict sau a unor tensiuni între părinți, aceștia sunt obligați să evite 

implicarea în orice mod a unității în acestea. Rolul Castelul Fermecat OLIMPIA este de a urmări cel mai 

bun interes al copilului, păstrând pe cât posibil imparțialitatea și respectând legea ori hotărârile 

judecătorești care ne sunt aduse la cunoștință în ceea ce privește drepturile copilului, respectiv 

îndatoririle părinților.  

VI.5. În cazul în care:  

i) vor exista incidente în care personalul școlii să se simtă intimidat ori amenințat;  

ii) activitatea unității va fi afectată în orice mod de tensiunile ori conflictele existente între 

părinți;  

iii) părinții/tutorii încearcă să atragă în orice mod unitatea în conflictul dintre aceștia; 

Castelul Fermecat OLIMPIA poate denunța unilateral prezentul Contract, fără acordarea vreunui 

preaviz.  
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VI.6. Castelul Fermecat OLIMPIA nu are obligația de a întocmi alte documentații sau de a asigura alte 

servicii decât cele care sunt expres prevăzute în prezentul Contract.  

Cu titlu exemplificativ, Castelul Fermecat OLIMPIA nu va putea fi obligată: i) să furnizeze documente 

sau rapoarte suplimentare către părinții aflați în proceduri litigioase ori de divorț; ii) să asigure 

însoțirea copiilor la alte activități decât cele școlare; iii) să îngrijească ori să își asume responsabilitatea 

pentru copii după terminarea programului zilnic.  

 

VII. Încetarea şi rezilierea contractului. 

VII.1. Încetarea contractului din inițiativa părinților / tutorilor legali: 

VII.1.1. Contractul se încheie pe toata durata întregului an școlar și, de regulă, el nu poate fi reziliat 

înainte de termen, din rațiuni care țin de continuitatea procesului didactic, atât pentru copilul în cauză 

cât și pentru ceilalți copii din grupă.  

VII.1.2. În mod excepțional, contractul poate fi reziliat la cererea părintelui / tutorelui legal, cu un 

preaviz de 30 de zile.  

VII.1.3. Preavizul de 30 de zile menționat mai sus se aplică și în cazul în care accesul copilului este 

suspendat ca urmare a neplății taxelor școlare.  

VII.1.4. Taxa de școlarizare este datorată pentru toată perioada preavizului.  

VII.1.5. Toate drepturile și obligațiile contractuale rămân în vigoare până la data încetării contractului.  

VII.1.6. În situația în care taxa de școlarizare a fost plătită în avans, toate sumele care corespund 

perioadelor ulterioare datei de încetare a Contractului vor fi restituite la cererea scrisă a părintelui 

(marcând contul de virament), în termen de 30 de zile de la solicitare.  

 

VII.2. Încetarea contractului de școlarizare din inițiativa Ofertantului:  

VII.2.1. Dacă taxa de școlarizare este restantă mai mult de 45 de zile sau nu este plătită conform 

prezentului contract.  

VII.2.2. Dacă vreun conflict sau dispută apărută între părți nu poate fi soluționată pe cale amiabilă.  

VII.2.3. Dacă procesul educațional este deranjat continuu datorită comportamentului neadecvat al 

copilului și acest comportament nu poate fi remediat prin cooperarea între părinți și unitatea de 

învățământ.  

 

VII.3. Perioada de probă:  

VII.3.1. O condiție esențială pentru admiterea copilului și participarea acestuia la programele 

educaționale oferite de Castelul Fermecat OLIMPIA este compatibilitatea cu cadrele didactice și 

valorile promovate de unitate, integrarea în colectiv și comportamentul adecvat. Pentru acest motiv, la 

prima înscriere în cadrul unității, la fiecare reînscriere precum și ori de câte ori se constată o schimbare 

semnificativă în comportamentul acestuia, copilul va fi supus unei perioade de probă de 6 săptămâni.  

VII.3.2. Evaluarea copilului în timpul perioadei de probă se face de către cadrul didactic de la grupă 

împreună cu Consilierul psihopedagog. 

VII.3.3. La finalul perioadei de probă sau oricând pe parcursul acesteia, Castelul Fermecat OLIMPIA 

poate denunța Contractul de școlarizare motivat de lipsa de compatibilitate dintre elev și comunitatea 

școlară. Înștiințarea despre încetarea imediată a contractului va fi trimisă pe email sau scrisoare 

recomandată părinților / tutorilor legali de îndată.  

VII.3.4. Taxele școlare și celelalte cheltuieli achitate pe parcursul perioadei de probă nu se restituie 

dacă au fost consumate pe servicii efectiv executate. În cazul denunțării Contractului la finalul sau în 

timpul perioadei de probă, Castelul Fermecat OLIMPIA va restitui părinților/tutorilor legali sumele 

achitate în avans cu titlu de taxă (dacă acestea există) în minim 30 zile de la emiterea Notificării de 

încetare.  
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VII.3.5. În cazul în care copilul are dificultăți majore de integrare în colectivitate (prezintă 

comportamente violente care se pot schimba doar cu ajutor profesionist, consiliere, terapie – de ex.: 

mușcă, lovește, crize de isterii etc.), dacă anxietatea de separare durează mai mult de șase săptămâni 

sau dacă în urma unei evaluări psiho-pedagogice specialiștii constată că acel copil are dificultăți majore 

de adaptare, iar părinții nu colaborează cu personalul Castelul Fermecat OLIMPIA, aceasta are dreptul 

de a denunța imediat contractul de școlarizare.  

VII.3.6. Dacă copilul are nevoie de un profesor asistent, sau dacă are orice nevoi educaționale speciale 

care necesită cheltuieli adiționale, este responsabilitatea părintelui/tutorelui legal să angajeze un 

profesor asistent ori să suporte costurile necesare.  

VII.3.7. Dacă programele educaționale asigurate de Castelul Fermecat OLIMPIA nu corespund 

nevoilor speciale ale copilului și părinții nu pot asigura sau refuză să asigure un profesor de sprijin pe 

toată durata prezentei copilului la unitate, Castelul Fermecat OLIMPIA are dreptul de a denunța 

imediat contractul de școlarizare.  

VII.3.8. În cazul în care copilul are nevoi speciale (din spectrul autism, întârzieri în dezvoltare, 

tulburări psihologice, tulburări somatice), iar părinții nu informează sau refuză să informeze unitatea în 

mod transparent și cu documente doveditoare, Castelul Fermecat OLIMPIA are dreptul de a denunța 

imediat contractul, pe baza documentelor interne ale școlii care fundamentează o astfel de decizie.  

VII.3.9. În cazul în care părintele nu este de acord cu angajarea unui profesor de sprijin dacă elevul 

are nevoi speciale, sau dacă profesorul de sprijin și/sau părintele nu respectă programul de integrare 

stabilit de personalul unității, Castelul Fermecat OLIMPIA are dreptul de a denunța imediat contractul.  

 

VII.4. Încetarea contractului: 

VII.4.1 Contractul ăncetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat. 

VIII. Comunicări:  

VII.1. Toate comunicările din partea Castelul Fermecat OLIMPIA vor fi transmise către unul sau 

ambii părinți/tutori legali, la adresele de contact menționate la paragraful I.2 din prezentul Contract.  

VIII.2. Orice modificare a informațiilor furnizare la punctul I.2. trebuie notificată în scris în termen 

de maxim 5 zile calendaristice de către părinți / tutori legali, prin e-mail la adresa 

castelulfermecatolimpia@gmail.com. În caz contrar, nicio astfel de modificare nu va fi luata în 

considerare.  

VIII.3. Toate comunicările vor fi efectuate în scris ori în formă electronică scrisă.  

 

IX. Forța majoră: 

IX.1. Forța majoră exonerează Părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare a 

obligațiilor asumate prin prezentul contract, cu condiția notificării respectivului eveniment într-un 

termen de 10 zile de la apariția acestuia.  

IX.2. Dacă, în termen de 90 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au 

dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să 

pretindă daune-interese.  

IX.3. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și 

insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile.  

 

X. Soluționarea litigiilor:  

X.1. Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract vor fi soluționate pe cale 

amiabilă de către părți. În cazul nesoluționării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanțelor 

judecătorești competente din municipiul București.  

 

mailto:castelulfermecatolimpia@gmail.com
http://www.castelulfermecat-olimpia.ro/


                                      

 Școala Primară și Grădinița                                      

     CASTELUL FERMECAT OLIMPIA 
 

Școala Primară si Grădinița este inființată de S.C. CASTELUL FERMECAT S.R.L.; Nr. de înreg:  J40/2804/04.03.2013; CUI 31312886; COD SIRUES 408493320; 
                                      Banca: ING BANK, Sucursala Victoriei Cont: IBAN: RO25 INGB 0000 9999 0695 4003 – pt RON Adresa: Str. . Drumul Intre Vii, nr. 24, Sector 3, Bucuresti.  

Telefon : 0731680372,  email: castelulfermecatolimpia@gmail.com;  www.castelulfermecat-olimpia.ro;  facebook.com/pages/Scoala-Primara-Gradinita-Castelul-Fermecat-Olimpia 

Page 10 of 18 
 

 

 

 

XI. Prevederi finale: 

 

XI.1. Orice schimbare sau amendament la prezentul contract trebuie să fie consemnate într-un act 

adițional, semnat de ambele părți.  

XI.2. Semnatarii declară că au citit, înțeles și acceptat conținutul și consecințele legale ale acestui 

contract.  

XI.3. Prezentul contract a fost redactat în 2 (două) exemplare în limba română, câte unul pentru 

fiecare parte. 

XI.4. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Contract:  

Anexa I – Formular înscriere;  

Anexa II – Declarație GDPR – Acord al Părintelui/tutorelui;  

Anexa III – Angajament părinți;  

Anexa IV – Extras Regulament Medical; 

Anexa V – Program After – School; 

XI.5. Prezentul contract conține 18 pagini.  

 

Data incheierii contractului....................................... 

Am luat la cunoştinţă şi am acceptat condiţiile de mai sus. 

Castelul Fermecat S.R.L., va informeaza ca incepand cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile 

Regulamentului (UE) nr.679/2016 al Parlamentului european si al Consiliului Uniunii Europene, privind 

protectia datelor persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 

privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protectia datelor). Avand in vedere dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor, 

trebuie sa va exprimati consimtamantul ( acordul) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu 

caracter personal pe care le furnizati in scopul intereselor legitime derularii relațiilor 

comerciale/contractuale cu Societatea noastră și partenerii noștri. 

SUNT /  NU SUNT  de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.  

  

DA NU 

  

 

S. CASTELUL FERMECAT S.R.L.                   Semnătura părinte/Reprezentant legal, 

Școala Primară Castelul Fermecat OLIMPIA                      .............................................. 

Reprezentant legal:  Nicolae PETRESCU 

Semnatura:............................................. 

Data semnării:........................................ 
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Anexa I 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE - Anul şcolar 2020 / 2021 

INFORMAŢII DESPRE COPIL/ELEV 

Grădiniţă After - School 

Grupa 
 

Școala / Clasa 
 

 

Numele: ______________________________________________ Prenumele:  ___________________________________ 

Data naşterii (zz/ll/aa): ____________________    Naţionalitatea: _____________________ Cetăţenia: _______       

Sexul:  M                     F 

          

CNP:   

Religia: ___________________ Limba maternă:______________________Limbi străine cunoscute: __________  

Adresă:____________________________________________________________________________________         

 

 

             

 

Acte solicitate la înscriere 

Copie certificat de naştere copil                                                                              Adeverinţe  medicale 

                          Fişa medicală/Carnet vaccinări                 Avizul de la medicul de familie pentru intrarea in colectivitate* 

                                             *Avizul se va solicita medicului, cu o zi înainte de intrarea efectiva a copilului în colectivitate. 

Copie carte de identitate părinţi                                                                Foaia matricolă (dacă este cazul) 

                     Copie certificat de căsătorie   (dacă este cazul)       

                      Decizia tribunalului de încredințare a copilului unuia dintre părinți/tutori legali (dacă este cazul)       

o                       Act din care să reiasă domiciliul stabil al copilului (dacă este altul decât cel din actul de identitate al părinților / tutorilor  

o  

o                       Legali (dacă este cazul).                                                      

 

Nr. contract: _____________/________________________________ 
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INFORMAŢII DESPRE PĂRINŢI 

Telefon mama: 1: _____________________2: ____________________    E-mail:___________________________         

Telefon tata:   1:   ____________________2: _____________________  E-mail:__________________________ 

Mama:     Nume: ____________________________                             Tata: Nume: _________________________                     

Prenume: _________________________________                              Prenume: __________________________                          

Data naşterii (zz/ll/aa):     ______/______/_______                              Data naşterii (zz/ll/aa):     ____/______/__                           

Cetăţenia: ________________________________                               Cetăţenia: ___________________________                                                        

 Informații generale:      

Mama       Tata  

Domeniul de activitate: _________________________            Domeniul de activitate: _____________________                             

 Profesia: ____________________________________           Profesia: __________________________________ 

 Locul de muncă: ______________________________            Locul de muncă: ___________________________ 

Tutore: _____________________________________           Tel:_____________________________________ 

Altă persoană de contact: _______________________           Tel: ______________________________________ 

Alţi copii în familie: 

 

 

FACILITĂŢI (vă rugăm să alegeţi facilităţile pe care doriţi să le folosiţi):  

Masă:           DA              NU             

Castelul Fermecat Olimpia  încurajează copiii să ia mesele (micul dejun, prânz și gustări) pregătite in cadrul bucătăriei proprii.  

Felul meniului se comunică părinților / tutorilor legali, pentru fiecare săptămână în parte, prin intermediul meniului săptămânal 

afișat la recepția grădiniței sau pe website.  

Alternativ, cu informarea prealabilă și având acordul conducerii instituției, in cazuri justificate (de ex: intoleranțe alimentare, 

alergii la anumite alimente)  părinții/tutorii legali, pot opta să aducă copiilor propria hrană pe care o pot servi în incinta 

grădiniței. 

Program grădiniţă 

         Scurt 7:30 – 12:30             Mediu : 7:30 – 16:30                    Mediu A  :   7:30 – 17:30                     Lung    :      7:30 -  18:30 

Program after-school 

           Scurt : 12:00 -16:3              Lung: 12:00 - 18:30                                                                                      

 

 

Fraţi şi/sau surori 1. 2. 3. 

Nume şi prenume    

Şcoala/clasa    
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ALTE INFORMAŢII: 

1. Vă rugăm să menţionaţi dacă copilul dumneavoastră suferă de alergii, intoleranță la anumite alimente, a suferit intervenţii 

chirurgicale sau alte probleme importante legate de starea lui de sănătate: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

  

2. Măsuri medicale ce pot fi luate in caz de urgență medicală  când părinții sau persoana de contact, in lipsa acestora, nu pot fi 

contactati (febra, epistaxis, etc.) _______________________________________________________________________ 

 

3.  Inclinatii native si hobby-uri___________________________________________ 

 
4. Persoane autorizate sa ia copilul (cu telefon de contact)___________________________________________ 

(se va atasa copie a actelor de identitate in cazul in care sunt alte persoane decat părinții) 

 
Alte specificatii referitoare la persoanele autorizate sa ia copilul 

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

DATE EDUCAȚIONALE 

Instituția frecventată anterior 

Numele instituției_______________________________________Adresa______________________________________ 

Tara. _______________________Perioada __________________________Grupa frecventată _____________________ 

 

Limba vorbita acasa_____________ 

Limba de instruire la ultima unitate de învățământ_____________ 

Alte limbi cunoscute de copil _____________ 

 

Semnatura părinte/Reprezentant legal: 

Data:       
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Anexa II 

"Declarație-Acord al părintelui/tutorelui" 

Subsemnatul(a) ____________________________________________________________, având domiciliul/reședința 

situat(ă) în (localitatea) ________________________________, (b-dul, str., aleea, intrarea etc.) 

________________________________________________ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, 

(sector/județ) _____________________________, (țara) _____________________, legitimat(ă) cu __________________ 

(B.I./C.I./pașaport) seria ________, nr. ___________________, tel. __________________________,în calitate de  

parinte/tutore al minorului_________________________________________________________________, 

CNP______________________________, declar că, în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului 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 (Regulamentul general 

privind protecţia datelor - RGPD), am luat cunoştinţă că operatorul de date cu caracter personal, are obligaţia legală de a 

administra, prelucra şi porta în condiţii de siguranţă, numai pentru scopurile prevăzute de legislaţia în vigoare, datele mele 

personale pe care le furnizez precum si cele ale minorului pentru care le furnizez. 

Prin date prelucrate, se înțelege : nume, prenume, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, sex, vârstă, 

cetăţenia, naționalitate,  adresa de domiciliu/reşedinţa, adresă de e-mail, telefon fix/mobil,  imaginea, semnătura, informatii 

privind starea de sănătate, informatii privind apartenența religioasă, informații privind regimul alimentar, precum și orice alte 

categorii de date pe care le furnizez în mod direct pentru minorul – cursant.  

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu acordul meu expres de Scoala Primara si Gradinita ’’CASTELUL FERMECAT 

OLIMPIA’’ prin operatorul lor  CASTELUL FERMECAT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 3, Str. Drumul Între Vii, Nr.24, 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 40/2804/2013, cod fiscal 31312886. 

Scopul în care se face prelucrarea reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuat asupra datelor cu caracter personal 

sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, 

înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin 

transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau  

distrugerea.  

1. Totodată, mi-a fost adus la cunoştinţă că Scoala Primara si Gradinita ’’CASTELUL FERMECAT OLIMPIA’’ colecteaza date cu 

caracter personal în baza consimțământului meu,  care poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea si eficacitatea  

activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii, pentru următoarele scopuri:  

- programul educational al Gradinitei/Scolii 

- facturarea serviciilor prestate 

SUNT /  NU SUNT  de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal pentru acest scop.   

DA NU 

  

2. Monitorizarea video permanenta a salilor in care se desfasoara activitatea educationala  in urma careia se pot prelua şi stoca  

imagini si la care toți părinții au acces pe baza unei aplicatii informatice ce necesita cod de utilizator  si parola. Prelucrarea 

imaginii minorului de tip  imagini foto sau video obţinute in timpul programului de activitate al Grădiniţei si distribuirea 

acesteia pe site-ul unitatii de Învățământ  si pe paginile site-urilor de socializare ale acesteia  si/sau ale partenerilor sai 

comerciali/medicali (incluzand dar nelimitandu-se la facebook, instagram, twitter) exclusiv in scop de marketing si 

publicitate. 

 

SUNT /  NU SUNT  de acord cu prelucrarea imaginii pentru aceste scopuri.  

DA NU 

  

Subsemnatul ma angajez sa nu distribui si/sau sa folosesc in mod neautorizat si neintemeiat informatiile si imaginile 

prelucrate prin intermediul aplicatiei de monitorizare video a salilor si la care am acces in mod permanent si nelimitat pe 

baza contului meu de utilizator.   
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Am declarat reprezentantilor unitatii de Învățământ toate afectiunile generale de care sufera copilul si imi asum in 

totalitate raspunderea pentru starea actuala de sănătate; sunt pe deplin convins de buna credinta, profesionalismul si diligenta 

reprezentantilor unitatii de Învățământ inclusiv a cadrului medical angajat si care mi-a elucidat intr-o maniera deschisa, clara si 

plina de solicitudine toate nelamuririle. 

Inteleg si sunt de acord cu faptul că Scoala Primara si Gradinita ’’CASTELUL FERMECAT OLIMPIA’’ prelucrează datele 

cu caracter personal in mod special prin mijloace manuale în scopul tinerii evidentelor copiilor inscrisi in programul educational. 

Furnizarea acestora date este necesară pentru indeplinirea atributiilor legale. Informatiile înregistrate sunt destinate utilizării de 

către operator pe toată durata de acordare a serviciilor iar la terminarea acestora, informatiile sunt arhivate.  

Subsemnatul  declar că sunt direct responsabil de datele pe care le-am furnizat pentru 

minorul__________________________________________________. 

Subsemnatul, declar că mi-a fost adus la cunoştinţă că beneficiez de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu 

caracter personal: 

(i) dreptul la informare [respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Societatea, 

conform celor descrise în prezentul document], 

(ii) dreptul de acces la date [respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Societății cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare,  

(iii) dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către Societatea a datelor inexacte, precum și 

completarea datelor incomplete  

(iv) dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) cu exceptia cazului în care există dispozitii legale contrare  [în măsura în 

care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege - este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, clinica să anonimizeze 

aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice].   

(v) dreptul la restricționarea prelucrării [în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege];  

(vi) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, 

folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Societate 

către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;  

(vii) dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv 

activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări către adresa de 

email: castelulfermecatolimpia@gmail.com 

(viii) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate [ respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe 

baza unor activități de prelucrare automate] și  

(ix) dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor 

competente, în măsura în care considerați necesar. 

Am luat cunoştinţă de faptul că pot sa-mi exercit dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul 

de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie 

și dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale automate prin transmiterea către clinică a unei cereri scrise (în format 

material/ electronic prin e-mail). Cererii i se va ataşa o copie lizibilă a actului de identitate a subsemnatului. 

Menţionez că în exprimarea consimţământului nu am fost influenţat sau constrâns, sens în care îmi exprim acordul liber şi în 

cunoştinţă de cauză. Am luat la cunostinta si inteleg pe deplin continutul prezentei "Declaratii-Acord "cu rol explicit de 

consimtamant informat si semnez prezentul act in cunostinta de cauza, liber (a) si nesilit(a) de nimeni. 

Nume şi prenume solicitant__________________________________________________ 

Semnătura _______________________________________________________________ 

 Data____________________________________________________________________ 
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Anexa III 

Angajament părinți 

Stimați părinți, 

Școala Primară Castelul Fermecat Olimpia este o instituție de învățământ cu un sistem educațional bine organizat 

și structurat, care urmarește pregătirea copilului pentru viață, pentru cerințele existente, prezente și viitoare. 

Pentru a obține performanțe deosebite, pentru dezvoltarea si valorificarea potențialului fiecărui copil in funcție de 

particularitățile individuale, este esențial ca părinții sa devină adevarati parteneri ai instituției noastre de 

învățământ si sa isi ia urmatorul angajament: 

Subsemnatul(a)……………………………………………………………………………………, in calitate de parinte/reprezentant legal  al 

copilului…………………………………………………………………………, am citit REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA, 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE,  REGULEMENTUL MEDICAL ȘI FORMULARUL DE 

INSCRIERE, sunt de acord cu prevederile acestora si ma oblig sa le respect, pentru a sprijini  Școala Primară 

Castelul Fermecat OLIMPIA, in misiunea propusa si pentru buna desfasurare a procesului instructiv-educativ.  

 

MĂ ANGAJEZ SĂ: 

 Colaborez bine cu personalul si conducerea Scolii Primare Castelul Fermecat Olimpia prin raspunsul ferm si 

rapid la solicitarile acestora; 

 Sa particip la intalnirile organizate de cadrele didactice, consilierul scolar si directorul Scolii Primare 

Castelul Fermecat Olimpia; 

 Sa respect toți membrii personalului Școlii Primare Castelul Fermecat OLIMPIAin spiritul exemplului 

pozitiv dat propriului copil, precum si programul scolar. 

 Sa evitam situatiile conflictuale de orice fel prin discutii constructive, permanenete, legate de viata si 

activitatea copiilor din Școala Primară Castelul Fermecat OLIMPIA, dar si in general; 

 Sa achit in termenele prevazute in contract taxele de scolarizare, si celelalte costuri suplimentare ce apar 

pe parcursul anului scolar (excursii, concursuri, spectacole, serbari, transport, etc.), acestea din urma fiind 

optionale; 

 Ca fiul/fiica mea sa primeasca ingrijiri medicale in situatii de urgenta, cand nu pot ajunge in timp util sau 

daca nu pot fi contactat (a); 

 Sa anunt cadrul medical si cadrul didactic cu privire la orice forma de alergie, contraindicatii sau alte 

probleme de ordin medical ale copilului meu; 

 Sa prezint urmatoarele documente medicale: a) aviz epidemiologic, la revenirea in colectivitate dupa o 

perioada mai mare de 3 zile; b) avizul medical pentru participarea copilului la activitati cu caracter sportiv; 

 Ca fiul/fiica mea sa participe la actiuni organizate de Școala Primară Castelul Fermecat OLIMPIA, alte 

institutii de învățământ, televiziuni, organizatii guvernamentale si non-guvernamentale, cu filmarea si 

fotografierea acestuia/acesteia in interesul Școlii Primare Castelul Fermecat OLIMPIA (materiale 

promotionale, pliante, brosuri, bannere, etc.). 

 

Înscrierea/reînscrierea copilului la Școala Primară Castelul Fermecat OLIMPIA, este condiționata de semnarea 

acestui Angajament. Nerespectarea prevederilor acestuia denotă o neconcordanță de idei si principii între părinți si  

Școala Primară Castelul Fermecat OLIMPIA, ceea ce e de natura a influența negativ derularea in condiții optime a 

misiunii  Școlii Primare Castelul Fermecat OLIMPIA și la întreruperea colaborarii și pierderea locului copilului 

dumneavoastra in gradinita noastra. 

Data:                       Semnatura părinte/Reprezentant legal 

……………………                                                           ……………………………………………………………….. 
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ANEXA IV 

REGULAMENT MEDICAL 

(extras) 

- La intrarea in colectivitate, părinții vor depune la cabinetul medical: fișa medicală, buletinele 

pentru analizele cerute (dacă este cazul) și copie după fișa/carnetul de vaccinari; 

- Părinții au obligația să semnaleze imediat la Cabinetul Medical, problemele legate de sănătatea 

copiilor (alergii, intoleranțe la alimente, etc.); 

- NU este permis accesul in grădinița al copiilor care se afla sub tratament cu antibiotic. Pentru 

administrarea altor tratamente medicamentoase se va contacta asistenta medicala. 

- NU este permis accesul in gradiniță al copiilor care prezintă febră, scaune diareice, varsaturi 

sau erupții; 

- Părinții copiilor care absenteaza 3 zile consecutive (cu excepția perioadelor de vacanță), SUNT 

OBLIGAȚI să prezinte, la revenirea acestora in colectivitate, AVIZ EPIDEMIOLOGIC 

favorabil, eliberat de medicul de familie; 

- Părinții sunt obligati sa anunțe Cabinetul Medical despre apariția unor boli contagioase 

diagnosticate de către medic (ex: gripă, varicelă, gură/mână/picior, scarlatină, etc.); 

- Dacă la triajul epidemiologic sau pe parcursul zilei asistenta medicală constată apariția unor 

simptome de boală la un copil, părinții vor fi contactati telefonic pentru a-l prelua în cel mai 

scurt timp (in această perioadă copilul va sta izolat in cabinetul medical până la sosirea 

acestora); 

- Cabinetul medical va anunța din timp apariția unor epidemii;     

- Telefon de contact: 0731680372 (apelabil pentru informări cu privire la modificarea stării de 

sănătate a copilul dumneavoastră). 

SFATURI UTILE/ RECOMANDĂRI 

pentru menținerea unei stări de sănătate optime in gradiniță (atat la nivel individual cât și colectiv) 

-La intrarea pentru prima dată in colectivitate și periodic (primavara și toamna), vă recomandam 

efectuarea pentru copii a exudatului faringian, nazal și a examenului coproparazitologic; 

-In situația efectuării unor vaccinuri (atât in cazul celor uzuale, conform schemei de vaccinare din 

carnet, dar și pentru alte tipuri de vaccinuri, (de exemplu: cel antigripal), vă recomandam ca 

înainte de ziua programată pentru vaccin, sa țineți copilul câteva zile acasă și o zi sau două după 

aceea; 

-In sezonul rece, când există o rata mai ridicată in ceea ce privește contactarea unor viroze 

respiratorii sau gripă, vă recomandăm ca la apariția primelor simptome (febră, strănut frecvent, 

tuse, senzații de oboseală și frig, dureri de cap, de gât, scăderea poftei de mâncare, secreții 

nazale abundente) să țineti copilul acasă sub observație, cel puțin una sau două zile. 

Data:                                                                                                             

Am luat la cunoștință, 

Semnatura părinte/Reprezentant legal 
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ANEXA V 

PROGRAM AFTER SCHOOL 

Anul şcolar 2020 / 2021 

Orarul Zilnic 

INTERVAL 

ORAR 

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI 

11:30-12:15 Preluare copii Preluare copii Preluare copii Preluare copii Preluare copii 

12:15-12:30 Pregătire pt masă Pregătire pt masă Pregătire pt masă Pregătire pt masă Pregătire pt masă 

12:30-13:00 Masa Masa Masa Masa Masa 

13:00-16:00 Efectuarea temelor Efectuarea temelor Efectuarea temelor Efectuarea temelor Efectuarea temelor 

16:00-16:15 Gustare I Gustare I Gustare I Gustare I Gustare I 

16:15-17:30 Curs opțional Curs opțional Curs opțional Curs opțional Curs opțional 

17:30-17:45 Gustare II Gustare II Gustare II Gustare II Gustare II 

17:30-18:30 Activități recreative Activități recreative Activități 

recreative 

Activități 

recreative 

Activități recreative 

  

MODULE AFTER SCHOOL AN ȘCOLAR 2020-2021 

MODULE ȘCOALA VACANȚE 

MODUL I 

 

14 SEPTEMBRIE – 09 OCTOMBRIE 

(4 săptamâni) 

 

MODUL II 12 OCTOMBRIE – 13 NOIEMBRIE 

(4 săptămâni) 

24 OCTOMBRIE - 01 NOIEMBRIE 

MODUL III 16 NOIEMBRIE– 11 DECEMBRIE 

(4 săptămâni) 

 

MODUL IV 14 DECEMBRIE – 29 IANUARIE 

(4 săptămâni) 

23 DECEMBRIE – 10 IANUARIE 

 

MODUL V 08 FEBRUARIE – 05 MARTIE 

(4 săptămâni) 

30 IANUARIE - 07 FEBRUARIE 

MODUL VI 08 MARTIE – 02 APRILIE 

(4 săptămâni) 

 

MODUL VII 05 APRILIE – 29 APRILIE 

(4 săptămâni) 

30 APRILIE – 09 MAI 

MODUL VIII 10 MAI – 04 IUNIE 

(4 săptămâni) 

 

MODUL IX 07 IUNIE – 18 IUNIE 

(2 săptămâni) 

19 IUNIE – 31 AUGUST 

MODUL X 21 IUNIE – 31 AUGUST VACANȘCOALA DE VARĂ 

 

In anul școlar 2020-2021 vor fi organizate urmatoarele cursuri opționale: 

-Engleza (efectuare teme și consolidare cunoștințe) – o dată sau două ori pe săptămână; 

-Dezvoltare personală – o dată pe săptamână; 

-Atelier de Robotică – o dată pe săptamână; 

-Sport, jocuri și mișcare in aer liber (fitness, aikido, s.a.) – o dată pe săptamână; 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE -Excursii de o zi, Tabere sezoniere (de Vară și de Iarnă), Spectacole, Activități Caritabile, Vizite 

la muzee, Concursuri (locale, naționale), etc.  

 

mailto:castelulfermecatolimpia@gmail.com
http://www.castelulfermecat-olimpia.ro/

