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HAPPY KIDDO EUROPE SRL  Str.Padurii nr. 5, Dudu, Chiajna , judetul Ilfov  Tel. 0763 033 010 
 
Avand in vedere prevederile: 
- Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat 
prin O.M.E.N.C.S .nr. 5079 din 2016, modificat si completat prin O.M.E.N. nr. 3027/2018; 
- Legii nr. 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, 
 
Se incheie prezentul: 
 

CONTRACT EDUCATIONAL 
 

Din data de (zi.luna.an) _____________ 
 
 
I. PARTILE  SEMNATARE 
1.1. Unitatea de Invatamant  Happy Kiddo cu sediul in str. Padurii nr. 5, sat Dudu, com Chiajna, 
judet Ilfov avand Cod Unic de Identificare Fiscala nr. 34666926/2015, eliberat de Oficiul 
Juridic al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov, reprezentata legal de Ionita 
Cristian Mihai, in calitate de prestator, pe de o parte  
si 
1.2. Beneficiarii indirecti, in calitate de parinti / tutori / sustinatori legali ai minorului: 

Mama minorului:  ________________________posesoare a CI seria  ______nr  ____ , 

eliberata de  ______________________ CNP  ______________________________ 

Tatal minorului:  ________________________  posesor al CI seria  ______nr  ______, 

eliberata de  ______________________CNP  ____________________________  

Tutorele minorului:  ____________________ ____ posesor al CI seria  ______nr  ____, 

eliberat de  ______________________CNP  ____________________________  

(Completati datele tutorelui doar daca minorul are desemnat un tutore legal) 

1.3. Beneficiarul direct al educatiei, minorul  ______________________________ , avand 

CNP  ____________________________ , cu domiciliul in localitatea  ________________ , 

sector/judet  ____________________ str  __________ nr  __________ bl  __________ et  

__________ ap______. 

Partile, de comun acord, au convenit sa incheie prezentul contract cu respectarea 
urmatoarelor clauze: 
 
II. OBIECTUL SI DURATA CONTRACTULUI 
 
2.1.Scopul contractului: asigurarea conditiilor optime de derulare a procesului de invatamant, prin 
implicarea si responsabilizarea partilor implicate in educatia beneficiarilor directi ai educatiei. 
2.2.Prestatorul poate efectua si alte activitati extrascolare (cluburi, excursii, tabere etc.), cu acordul 
parintilor, contravaloarea acestor activitati fiind stabilita prin acordul partilor. 
2.3.Drepturile partilor: drepturile partilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevazute in 
Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de invatamant Preuniversitar si in 
Regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant. 
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Durata contractului :  de  l a  data  semnar i i  si  pana la  data  de 31/ /08/ /2022 .  
Prezentul  contract se  prelungeste  automat cu cate un an in s i tuat ia in  care 
niciuna dintre parti  nu sol i c i ta  rezi l i erea acestuia.  
 
III .  OBLIGATIILE PARTILOR 
 
3.1 Happy Kiddo Europe SRL se obligă: 

•  să asigure în  cadrul  programului de functionare act ivităţ i  instructive 
•  să ofere  posibil i tatea de desfăşurare a activităţ i lor  opţionale.   
•  să ofere  posibil i tatea de desfăşurare a unor  act ivităt i  recreat ive si  jocuri  
•  să asigure copii lor ,  prin întreaga sa act ivitate,  o  pregăt ire temeinică pentru 

şcoală ş i  pentru integrarea in  societate;  
•  să asigure supravegherea permanentă a copii lor ; sa ofere,  in  funcţie de 

programul ales ,  un meniu zilnic variat ,  care să acopere necesarul  nutr i t iv al  
copii lor;  

•  s ă  i n f o r m e z e  p a r i n t i i  asupra meniului săptămânal,  asupra programului şi 
asupra activitătilor opţionale oferite copiilor; 

• sa asigure copiilor programul de somn sau odihnă activă de după masa de prânz; 
• sa p redea minoru l  par in t i lor / reprezentan t i lo r  l egal i  sau  persoanelor desemnate 

de acestia 
3.2. Parintii/reprezentantii legali ai copiilor se obliga: 

• sa asigurarea plata pentru serviciilor prestate minorului 
• să respecte programul de functionare al unitatii şi Regulamentul de ordine interioară. 
• să aducă la cunostinta conducerii unitatii informatiile legate de starea de sanatate a 

minorului, sub toate aspectele, atât la inscriere cat şi pe toată durata perioadei de 
frecventare a unitatii; 

• daca minorul prezinta orice forma de intoleranta la alimente, alergie, fobie, boala cronica sau orice 
alte problema de sanatate, parintele /reprezentantul legal al minorului isi asuma intreaga 
responsabilitate pentru riscurile la care este expus minorul prin intrarea sa in colectivitate.  

• să retină minorul acasă daca acesta prezinta simptomele oricarei boli contagioase,  sau daca 
a fost diagnosticat cu o boala contagioasă; acesta urmand sa revina in colectivitate 
doar dupa terminarea tratamentului, prezentand buletinul de analiza cu rezultat negativ si aviz 
epidemiologic de intrare in colectivitate, 

• să nu aducă copilul in situatia in care acesta are aparat gipsat, branulă ori orice alt 
dispozitiv medical ce necesită o atentie deosebită ori care l-ar putea pune în 
pericol atat pe el cat si pe ceilalţi membri din colectivitate; 

• sa nu se opuna daca minorului ii este respinsa intrarea in colectivitate in urma triajului 
epidemiologic efectuat de personalul unitatii 

• la solicitarea reprezentantilor legali ai unitatii, parintii se obliga sa clarifice starea de sanatate a 
minorului inainte ca acesta sa intre in colectivitate sau sa revina in colectivitate,  prin prezentarea 
rezultatele analizelor si documentelor medicale provenite in urma unui consult de specialitate. In 
caz de refuz al parintelui, Happy Kiddo  Europe poate inceta contractul in mod unilateral. 

• sa accepte orice modificări de program, anuntate cu 24 de ore inainte (in cazuri de 
urgenta cel mai tarziu in dimineata zilei respective), în funcţie de necesităţile unitatii ori 
cauzate de orice alt eveniment, fără ca aceste modificări sa afecteze starea si educatia 
minorului; 

• asigure copilului echipamentul şi rechizitele solicitate; 
• să nu întreprindă acţiuni de natură a prejudicia activitatea si/sau imaginea unitatii, 

sub sanctiunea rezilierii fara preaviz a contractului si daunelor materiale si morale; 
• in caz de suspendare a serviciilor unitatii ca urmare a nerespectarii normelor sanitare impuse de 

lege de catre parinte/tutore a obligatiilor susmentionate, Happy Kiddo Europe SRL va solicita, in 
conformitate cu dispozitiile art. 1000 Cod Civil daune materiale de la parintii care se fac 
vinovati de incalcarea dispozitiilor contractuale mai sus mentionate; 

• sa acopere in termen de 30 de zile eventualele daune provocate de minor; 
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IV. VALOAREA CONTRACTULUI, CONDITII DE PLATA 
 
4.1 Plata obligatiilor izvorand din contract se va efectua in  contul  bancar al  
uni tat i i , conform Ofertei Educationale. 
4.2. Oferta Educationala reprezinta anexa la prezentul contract si intra in vigoare la 
data semnarii acesteia de catre parinte/tutore si reprezentantul legal al Happy Kiddo 
Europe SRL.  
4.2 Taxa de inscriere acopera materialele si rechizitele utilizate de minor, indiferent de 
programul ales de către părintele/tutorele minorului.  
4.3 La data rezervarii locului, parintele/tutorele achita o garantie ce va fi scazuta din 
taxa pentru ultima luna de valabilitate a contractului, cu conditia ca parintele sa notifice in 
scris rezilierea contractului cu minimum 30 zile calendaristice inainte si sa achite toate obligatiile 
financiare restante la data depunerii notificarii. 
4.4 Taxa lunara si celelalte taxe prevazute in Oferta Educationala reprezinta 
contravaloarea serviciilor pentru o luna calendaristica.  
4.5 Neachitarea taxelor la termen atrage aplicarea penalitatilor de intarziere. Intarzierea achitarii 
taxelor cu mai mult de 30 de zile calendaristice atrage interzicerea accesului in unitate a minorului, 
fara sa determine incetarea contractului sau obligatiile de plata ale Beneficiarilor.   
4.6 In cazul in care minorul absenteaza, in luna urmatoare parintele poate beneficia de o 
Deducere stabilita in Oferta Educationala.  De aceasta facilitate beneficiaza parintii care nu depasesc 
termenele de plata. 
4.8  Zilele declarate sarbatori legale, perioadele mai scurte de o luna calendaristica in care 
cursurile sunt suspendate de autoritati, cat si zilele din perioadele in care unitatea nu functioneaza nu 
se scad din contravaloarea taxelor. 
4.9  Taxele achitate de parinti nu sunt returnabile.  
 
V. PENALITATI 
 
5.1  Neachitarea taxei in termen atrage anularea reducerilor si plata penalizarilor de intarziere.   
5.2 Pentru nerespectarea programului de functionare si  transport ,  in cazul  
intarzieri i  parintelui  la preluarea sau predarea minorului  se vor percepe penalitati de 
50 LEI /zi.  
5.3 Pentru intarzierea in efectuarea platii taxelor si a celorlalte obligatii 
patrimoniale ce decurg din prezentul contract,  parintele/tutorele datoreaza penalitati 
de 1  % pe zi  de intarziere din valoarea sumelor  neachi tate .  Penalitatile pot depasi 
valoarea sumelor asupra carora au fost calculate. 
 
VI. INCETAREA CONTRACTULUI 
 
6.1 Prezentul contract încetează prin ajungere la termen. 
6.2 Happy Kiddo Europe SRL poate rezilia in mod unilateral prezentul contract în 
următoarele conditii: 

• nerespectarea de catre parinte/tutore a obligatiilor asumate; 
• neplata la termen a taxelor 
• in situatia in care minorul lipseşte mai mult de 4 zile consecutive, iar reprezentantii unitatii nu au 

fost anunţaţi in scris; 
• copilul ori părintele/reprezentantul legal au o atitudine sau un comportament ce pun în pericol 

desfăşurarea normală a programului unitatii 
• in situatia in care părintii / reprezentantii legali au ascuns sau omis informatii legate de starea de 

sanatate a minorului 
• intarzierea repetata la preluarea copilului, lipsa de interes sau colaborare a parintilor; 
• denigrarea unitatii sau atitudinea ostila fata de angajatii acesteia 
• incapacitatea de integrare în colectivitate a copilului,  
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• deranjarea repetata a colegilor  in timpul activitatilor, atitudine ostila, agresiva sau violenta fata de 
colegi sau personalul unitatii. In cazul manifestarilor ostile, agresive sau violente, incetarea 
contractului poate intra in vigoare imediat, minorului fiindu-i interzis accesul in unitate. 

• pentru orice alte motive cu un preaviz de 30 zile calendaristice. 
6.3 Părintele/reprezentantul legal al copilului poate solicita încetarea prezentului contract 
printr-o notificare scrisă, depusa la secretariatul unitatii cu cel putin 30 de zile 
calendaristice anterior datei de încetare a contractului. În această s i tuaţ ie,  toate 
obligaţiile pecuniare restante trebuie să f ie  achi tate de parinte pana la  data  la care 
parintele sol ici ta incetarea contractului .  Neachitarea obligat i i lor  restante pana l a 
data depuneri i  de cat re  par inte a  cerer i i  de incetare a contractului  at rage nul i tatea 
cereri i .  
 
V II .  CLA UZE F IN AL E 
 
7.1  Happy Kiddo Europe isi rezerva dreptul de a aduce unilateral modificari asupra conditiilor 
contractuale, a taxelor si tarifelor pentru oricare serviciu oferit, in orice situatie (incluzand dar fara a 
se limita la situatii care depind de tendintele pietei, schimbari ale parteneriatelor cu tertii sau situatii 
cu potential risc financiar). Astfel de modificari se vor realiza cu informarea Beneficiarului, cu cel 
putin 30 de zile inainte de operarea modificarii.  
7.2 In cazuri exceptionale, dovedite cu acte corespunzatoare, termenul de plata al 
obligatiilor patrimoniale ce decurg din prezentul contract poate fi modificat printr-o cerere scrisa 
aprobata de reprezentanul legal al unitatii. 
7.3 Toate comunicările in ceea ce priveşte derularea prezentului contract se vor face în scris la 
adresele menţioante în preambulul contractului. 
7.4 Părtile semnatare se obligă să păstreze, pe toata durata derularii prezentului  contract  
precum si  5(cinci)  ani  de la incetarea acestuia,  confidentialitatea asupra: clauzelor, 
taxelor, termenilor si conditiilor prezentului contract  si  informatii lor  cu caracter  de 
secret ,  f i ind exonerate de această obligatie în situatiile in care legea română impune 
prezentarea acestor date. 
7.5 Toate informatille despre furnizorii, clientii, colaboratorii, partenerii si angajatii 
unitatii, documentele si materialele legate de desfasurarea activitatii,  datele personale,  
profesionale,  comerciale si educationale reprezinta informatii şi materiale valoroase 
din punct de vedere profesional şi comercial, protejate de legislatia comerciala, a căror 
divulgare este de natură a produce prejudicii comerciale. Toate aceste informatii au 
caracter secret si sunt confidentiale. 
7.6 În caz de neîntelegeri, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila de către părţi, iar in 
situaţia în care acest lucru nu este posibil în termen de 30 zile, atunci vor apela la instanta 
competentă 
7.7 Prin semnarea Contractului beneficiarul declara ca a luat la cunostinta si isi asuma 
integral prevederile prezentului contract si Regulamentului unitatii si se obliga sa le 
respecte intocmai. 
 
Incheiat la sediul Happy Kiddo Europe SRL,  i n  doua exemplare originale, cu aceeasi putere 
juridica de valabilitate, fiecare parte contractanta confirmand prin semnatura de mai jos ca 
se afla in posesia unui exemplar original: 
 

Semnaturile 
 
BENEFICIARII INDIRECTI               HAPPY KIDDO EUROPE SRL 
 
Mama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Tata l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Tutorele  ( d a c a  e s t e  c a z u l )   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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