
ASOCIATIA SF. IER. NICOLAE SI SF. MC. GLICHERIA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PARADISUL PITICILOR” 

 

 

PRECONTRACT CU FAMILIA/ 

REPREZENTANTUL LEGAL 
 

I. Părţile contractante: 

 
I.1. Grădiniţa cu Program Prelungit ,,PARADISUL PITICILOR”, cu sediul în Str. 

Stejarului, Nr 15. Loc. Gura Humorului, jud. Suceava , C.U.I. Nr. 33156171 

reprezentată de președinte Asociație fondatoare- Luțac Ana, denumită în continuare 

PRESTATOR. 
 

I.2. Domnul /Doamna ............................................................................ cu domiciliul 

în...................................................................., Nr. telefon................................... 

posesorul/ posesoarea C.I. seria............., nr............................, eliberată de 

...........................la data.....................,C.N.P.............................................,angajat 

al...................................... 

ca reprezentant legal al minorului ................................................................................... 

născut la data de .................................,C.N.P................................................................., 

denumit în continuare BENEFICIAR. 

 

II. Obiectul precontractului: 
II.1.  Obiectul prezenetului precontract îl constituie asigurarea de către PRESTATOR 

a unui loc în grădiniţă, pentru copilul BENEFICIARULUI, în funcţie de varianta de 

program aleasă de BENEFICIAR. 

II.2. Variantele de program de învăţământ ale PRESTATORULUI, oferite spre 

opţiune BENEFICIARULUI (se bifează varianta dorită): 

 

Nr. 

crt. 

Tip de program Tarif 

lunar 

Varianta 

dorită 

1. Program redus                                                 orele 7.30-12.00 550 ron  

2. Program redus cu masă de prânz                   orele 7.30-13.00 600 ron  

3. Program prelungit cu mic dejun, prânz şi gustare     

orele 7.30-18.00 

680 ron  

 

III. Obligaţiile părţilor: 
III.1. PRESTATORUL se obligă. 

1. să asigure un loc în grădiniţă pentru copilul beneficiarului 

2. să aducă la cunoştinţă părintelui serviciile de care beneficiază copilul în cadrul 

instituţiei şi programul de lucru al acesteia 

3. să aducă la cunoştinţă părintelui informaţii despre eventualele schimbări intervenite în 

cadrul instituţiei. 



 

III.2. BENEFICIARUL se obligă. 

1. să asigure participarea copilului la activităţile grădiniţei 

2. să achite o taxă de 100 Ron, ca taxă pentru contractarea unui loc în grădiniţă 

3. să anunţe absenţa minorului, renunţarea la locul contractat 

4. să lase un număr de telefon pentru a putea fi contactat. 

 

IV. Durata precontractului: 
Prezentul precontract produce efecte juridice între părţi de la data semnării lui până la 

semnarea unui contract între PRESTATOR şi BENEFICIAR. 

 

V. Valoarea precontractului şi termenele de plată: 
 Valoarea prezentului precontract o repezintă taxa pentru ocuparea unui loc în grădiniţă, 

în valoare de 100 Ron. 

 

V.1. În cazul în care copilul BENEFICIARULUI nu ocupă locul din grădiniţă, taxa de 

100 Ron se va pierde. 

V.2. Dacă BENEFICIARUL va asigura prezenţa minorului la grădiniţă, taxa de 100 Ron 

va intra în plata taxei pe luna când este adus copilul. 

 

VI. Forţa majoră: 
Forţa majoră definită legal sau de către părţi, exonerează de răspundere contractuală 

partea ce o invocă în condiţiile legii. 

 

VII. Clauze finale: 

VII.1. Prezentul precontract a fost încheiat şi semnat prin voinţa liberă a părţilor la data 

de.............................................. 

VIII.2. Prezentul precontract a fost întocmit în două exemplare, ambele cu valoare de 

original, câte unul pentru fiecare parte. 

 

             PRESTATOR,                                                                    BENEFICIAR, 

G.P.P. PARADISUL PITICILOR, 

             reprezentat prin 

manager -Tătărău Bolat Ramona 

director educativ-prof. Lauric Laura  

 

                                                                                                 Nr. telefon al părintelui: 


