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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

  /   

I. PARTILE CONTRACTANTE  

1.1. S.C. NACHMITTAGSSCHULE O.M SRL, cu sediul in Brasov, str. Calea Feldioarei nr. 31,                  
CUI 35981743, Nr. Reg. Com. J08/915/2016, reprezentată de către domnul Ionel Marin Damsa 

în calitate de PRESTATOR ,  

și 

1.2. Părinții / reprezentantul legal al copilului 

 

DL/Dna          , cu domiciliul 
in   , str      nr.  , Bl. , SC , Ap. ,  
identificat cu   nr.   , eliberat de    , la data de              
avand CNP             
telefon      e-mail        . 

 

DL/Dna          , cu domiciliul 
in   , str      nr.  , Bl. , SC , Ap. ,  
identificat cu   nr.   , eliberat de    , la data de              . 
avand CNP             

telefon      e-mail        . 

 

Pentru         identificat cu CNP     

elev în clasa    la unitatea de învățământ       

în calitate de BENEFICIAR 

 

au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii.  
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul prezentului contract este reprezentat de prestarea serviciilor de educare și 
supraveghere copii. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI: 

Prezentul contract se încheie la data de    , pentru o perioadă de 12 luni  și 
încetează automat fără a fi necesară notificarea vreuneia dintre părțile semnatare la data de. 
 

IV. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE ASUMATE DE CĂTRE PĂRȚI 

1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI: 
a. Să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic pentru desfășurarea procesului 

educațional în bune condiții și la nivelul cerințelor din domeniu;  
b. Programul educativ Nachmittagsschule O.M se desfasoara in zilele cu cursuri scolare in 

intervalul orar 12:00 – 17:00 
c. Să ofere servicii educaționale – formale și nonformale de calitate pentru nivelul școlar. 

Programul cuprinde activități destinate să promoveze și să stimuleze dezvoltarea 
intelectuală, socială și fizică a fiecărui copil în parte; 

d. Să asigure siguranța copiilor pe perioada prezenței acestora în incinta/spațiul de lucru 
precum și în deplasările organizate; 

e. Să asigure un climat favorabil dezvoltării armonioase a copiilor în functie de nivelul, 
capacitatea și necesitățiile individuale , ținând cont de ritmul propriu de dezvoltare și 
abilitățiile fiecăruia; 

f. Să comunice frecvent cu părinții și să-I informeze corect despre evoluția, precum și 
despre orice probleme sesizate de acesta; 

g. Să anunțe de îndată unul dintre părinți și să cheme serviciul medical de urgență în 
situația  în care copilul este în pericol dpdv medical; 

h. Să rezilieze unilateral contractul dacă contravaloarea serviciilor nu a fost plătită conform 
prevederilor prezentului contract ; 
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i. Să rezilieze unilateral contractul dacă există tulburări de comportament manifestate de 
copil  ce pot afecta  buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ sau siguranţa 
celorlalţi elevi sau a cadrelor; 

j. Să rezilieze unilateral contractul  dacă beneficiarul, la revenirea în colectiv, după o 
perioadă de boală  nu informeaza  prestatorul despre  aspecte privind starea generală de 
sănătate a elevului; 

k. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru obiecte de valoare pe care elevul le 
pierde sau le deteriorează; 
 

2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI: 
a. Să colaboreze cu prestatorul în interesul copilului; 
b. Să asigure frecventarea programului educațional și să informeze îndată absența, în caz 

de boală să aducă la cunoștința prestatorului perioada de absență; 
c. Să confirme în scris primirea notificărilor prestatorului asupra conduitei și situației 

elevului și să concure la îndreptarea sau ameliorarea acestora ori de câte ori este 
necesar, prin luarea măsurilor necesare; 

d. Să ia măsuri pentru evitarea introducerii de către elev în incinta centrului a altor obiecte 
sau materiale decât cele necesare procesului educațional sau cele cerute de personalul 
educativ; 

e. Să achite tariful pentru serviciile prestate, precum si să-și asume și să suporte eventuale 
daune cauzate de elev pe perioada în care se află la centru sau în afara sediului, dar sub 
supravegherea prestatorului; 

f. Să achite lunar, odată cu achitarea tarifului pentru serviciile educaționale și de 
supraveghere, contravaloarea meselor de prânz; 

V. VALOAREA SERVICIILOR EDUCATIVE ȘI DE SUPRAVEGHERE ȘI PLATA ACESTORA  

a. Serviciile de supraveghere și activitățile educative oferite de prestator se asigură contra 
unui tarif semestrial cu plata lunară conform planului de plată anexat la contract; 

b. Tariful nu se modifică și nu sunt deductibile din valoarea acestuia perioadele de absență, 
pauzele intersemestriale și semestriale, vacanțele și zilele declarate sărbători la nivel 
național sau confesional; 

c. Plata tarifului pentru serviciile prestate se face prin virament bancar ( ordin de plată ) în 
contul NACHMITTAGSSCHULE O.M. pe baza facturilor emise de prestator in termen de 5 
zile calendaristice; 
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d. În cazul retragerii din orice motiv a elevului în cursul anului școlar, beneficiarul va datora 
prestatorului contravaloarea lunilor aferente semestrului școlar în curs;  

e. Masa de prânz este furnizată de către un colaborator atent ales de către 
NACHMITTAGSSCHULE O.M și este obligatorie pentru toți elevii; 

f. În caz de absență beneficiarul este obligat să anunțe prestatorul cu cel putin 24 h 
inainte.   

 

VI. CLAUZE SPECIALE: 

a. Beneficiarul este obligat să desemneze în scris persoanele împuternicite pentru a prelua 
elevul din incinta centrului conform ANEXA 02 la prezentul contract; 

b. Beneficiarul este responsabil de actualizarea ANEXA 02 la prezentul contract; 
c. Prestatorul își rezervă dreptul de a refuza preluarea elevului în situația în care starea de 

sănătate aparentă a acestuia confirmă indicii că ar putea pune în pericol starea de 
sănătate a colectivului; 

d. Accesul reprezentanților legali în centru se va permite în următoarele situații: 
- activități special organizate și întâlniri cu părinții, 
- vizite programate anterior prin e-mail sau telefonic 

 

VII. TRANSPORTUL ELEVILOR: 

a. Elevul beneficiaza de  preluarea si transportul de la unitatea de învățământ până la sediul 
NACHMITTAGSSCHULE O.M  

b. În cazul in care beneficiarul a optat pentru preluarea si transportul elevului, acesta va fi 
preluat de la punctul de întâlnire prestabilit, urmând a fi transportat de către 
NACHMITTAGSSCHULE O.M prin intermediul unei firme de transport specializata la centrul 
educational.  

c. Costurile pentru preluarea si transportul elevului sunt incluse in tariful serviciilor educative si 
de supraveghere. 

d. În cazuri excepționale pot apărea întreruperi in oferirea acestui serviciu, în această situație 
beneficiarul este obligat să preia până la remedierea inconvenientului preluarea și transportul 
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elevului la centru fără decontarea de către NACHMITTAGSSCHULE O.M a contravalorii acestor 
servicii. 

 

VII. CLAUZE FINALE: 

a. Orice neînțelegere cu părinții se va soluționa pe cale amiabilă. 

b. Legea aplicabilă prezentului contract este în exclusivitate cea română în vigoare la data  
încheierii prezentului contract, iar eventualele litigii ce se pot naște din executarea, modificarea 
ori desființarea prezentului contract sunt de competența instanțelor de drept comun de la 
sediul prestatorului. 

 

Prezentul contract însoțit de anexe s-a încheiat în două exemplare, unul pentru prestator și 
unul pentru beneficiar. 

 

 

PRESTATOR         BENEFICIAR 

NACHMITTAGSSCHULE O.M.       PĂRINTE/TUTORE	  
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ANEXA 01 LA CONTRACTUL NR.   DIN     

   

PLAN DE PLATĂ A SERVICIILOR EDUCATIVE ȘI DE SUPRAVEGHERE 

SEMESTRUL I – septembrie 2019 / februarie 2020:   6250 RON    

- rata 1  | 1250 RON / lună  – data emitere factură 02.10.2019  

- rata 2  | 1250 RON / lună – data emitere factură 02.11.2019  

- rata 3  | 1250 RON / lună  – data emitere factură 02.12.2019 

- rata 4  | 1250 RON / lună  – data emitere factură 22.12.2019 

- rata 5  | 1250 RON / lună  -  data emitere factură 02.02.2020 

SEMESTRUL II – februarie 2020 / iunie 2020:   6250 RON 

- rata 6  | 1250 RON / lună  – data emitere factură 02.03.2020  

- rata 7  | 1250 RON / lună – data emitere factură 02.04.2020  

- rata 8  | 1250 RON / lună  – data emitere factură 02.05.2020 

- rata 9  | 1250 RON / lună  – data emitere factură 02.06.2020 

- rata 10  | 1250 RON / lună  - data emitere factură 15.06.2020 

 

- tariful include masa de prânz.  

- masa de prânz urmeaza a fi livrată pe baza unui contract de un colaborator în sistem catering.   

- masa de prânz nu poate fi anulata, absenta elevului nu permite deducerea costului aferent.  

 

PRESTATOR         BENEFICIAR 
NACHMITTAGSSCHULE O.M.       PĂRINTE/TUTORE 	  
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ANEXA 02 LA CONTRACTUL NR.   DIN      

 

FIȘĂ PERSOANE CĂRORA SE POATE ÎNCREDINȚA ELEVUL DE CĂTRE NACHMITTAGSSCHULE O.M. 

La sfârșitul activității zilnice sau în orice moment în care aceasta activitate încetează, elevul va fi 
încredințat numai unui părinte sau unei personae al cărei nume și date de contact sunt indicate 
în scris de către ambii părinți. 

Părinții sau persoana autorizată să preia copilul trebuie să se asigure că personalul centrului 
este înstiințat în legătură cu sosirea și plecarea elevului. 

Personalul nu va încredința copilul persoanelor neautorizate de către părinți fără a exista o 
permisiune scrisă prealabilă din partea părinților. O informare telefonică nu este considerată o 
informare potrivită și suficientă pentru a adăuga o persoană în lista persoanelor autorizate. 

 

LISTĂ PERSOANE AUTORIZATE: 

NUME    PRENUME    TELEFON     

E-MAI:          

NUME    PRENUME   TELEFON     

E-MAI:          

NUME    PRENUME   TELEFON     

E-MAI:          

 

 

 

PRESTATOR         BENEFICIAR 

NACHMITTAGSSCHULE O.M.       PĂRINTE 



 

Nachmittagsschule O.M SRL, cu sediul in Brașov, str. Calea Feldioarei nr. 31, CUI 35981743, Nr. Reg. Com. 
J08/915/2016 cont IBAN RO68 RZBR 0000 0600 1862 0356 Raiffeisen Brașov 

8 

ANEXA 03 LA CONTRACTUL NR.   DIN      

 

PERMISIUNEA DE REALIZARE / CAPTURĂ DE IMAGINI CU COPILUL 

 

În activitatea de la NACHMITTAGSSCHULE O.M există posibilitatea realizării de imagini ale 
copiilor care pot fi utlizate public. 

Fotografiile pot fi utilizate în promovarea activităților NACHMITTAGSSCHULE O.M. și nu vor fi 
comercializate către terți. 

 

Da, sunt de accord cu realizarea de imagini foto/video ale copilului în timpul activității, 
în scopurile arătate. 

 

Nu, sunt de accord cu realizarea de imagini foto/video ale copilului în timpul activității, 
în scopurile arătate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTATOR         BENEFICIAR 

NACHMITTAGSSCHULE O.M.       PĂRINTE 


