Școala Gimnazială
INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST
Șos. Berceni nr. 24, sector 4, Bucureşti
www.scoalapremium.ro, comunicare@premiumschool.ro,
Tel.: 0771.139.615
facebook.com/scoalapremium
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII EDUCAȚIONALE
NR ……….….. / DATA ……………
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Școala Gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST (IPSB), cu sediul în Șos. Berceni
nr.24, S4, București, înfiinţată în cadrul Fundaţiei România de Mâine, cu sediul în str. Ion Ghica nr.13, sector 3,
Bucureşti, în baza Hotărârii nr.12/11.12.2013 a Consiliului Director al Fundației România de Mâine, privind
aprobarea înființării de unități de învățământ preșcolar și școlar, în baza Hotărârii nr.10/27.06.2016 și Hotărârii
nr.25/12.10.2017 ale Consiliului Director al Fundației România de Mâine, având ca reprezentant pe Doamna
FLORENTINA CRISTEA- DIRECTOR , în baza Deciziei nr.29/10.01.2022
și
D-na/Dl...…………………………............, cu domiciliul la adresa.........................................................................,
identificat(ă) cu C.I. seria.......... nr.........., eliberată de................la data....................., telefon
...................................., e-mail (a se preciza adresa de corespondență)................................................................... ,
părinte/reprezentant legal (Beneficiar indirect) al elevului .................................................................................
(Beneficiar direct), CNP......................................................., înscris la Programul Școala de vară - IPSB,
Premium Summer School, au convenit să încheie prezentul Contract de prestări servicii educaționale, cu respectarea
următoarelor clauze:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie asigurarea programelor educaționale adresate Beneficiarului direct prin
prestarea de servicii de tipul Școala de vară de către Școala Gimnazială International Premium School of
Bucharest;
2.2. Prestatorul va asigura copilului, Beneficiar direct, educația și supravegherea pe perioada Programului
Școala de vară, cu înscrierea acestuia în evidenţa IPSB.
3. TERMENUL CONTRACTULUI:
3.1. Contractul de prestări servicii educaționale vizează perioada 13 iunie-29 iulie 2022 şi intră în vigoare la data
semnării acestuia de către ambele părţi.
Semnarea contractului educațional și achitarea taxei se va face în săptămâna premergătoare
perioadei alese.
4. CADRUL FINANCIAR:
4.1. Beneficiarul indirect achită taxa pentru serviciile educaționale, conform Anexei nr. 1 din prezentul
Contract.
4.2. Plata taxei pentru serviciile educaționale se face în avans, pentru minimum 2 săptămâni (1 pachet),
indiferent de săptămânile din perioada Școlii de vară pentru care Beneficiarul indirect optează.
a. Taxa pentru serviciile educaționale include:
- activități de consolidare/aprofundare a cunoștințelor predate/asimilate la școala de proveniență;
- activităţile educative, ludice și de recreere organizate şi desfăşurate conform Orarului de activități, afișat pe
website-ul școlii și la Avizierul IPBS;
- meniul zilnic, diversificat, constând în cele 3 mese asigurate, respectiv gustarea de fructe, masa de prânz şi
gustarea de după-amiază conform Meniului săptămânal afișat pe website-ul școlii și la Avizierul IPBS;
- rechizite și alte materiale și mijloace didactice necesare activităților educaționale.
b. Taxa pentru serviciile educaționale nu include:
- serviciul transport solicitat de către Beneficiarul indirect;
- taxa pentru activităţile opţionale - Cluburi pentru care Beneficiarul indirect optează.
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4.3. Beneficiarul indirect va semna un Angajament de plată redat în Anexa nr.2 a prezentului Contract.
4.4. Taxele aferente pentru transport, respectiv pentru activităţile opţionale/Cluburi neinscluse în taxă (pentru
care Beneficiarul indirect a optat conform Fişei de înscriere) se achită la finalul unui pachet, respectiv în ultima
zi a celor două săptămâni achitate de Beneficiarul indirect și frecventate de Beneficiarul direct;
4.5. Se aplică REDUCERI la taxa pentru serviciile educaționale, după cum urmează:
- 10% / pachet pentru cel de-al doilea copil provenit din aceeași familie;
4.6. Neplata ȋn termenul prevăzut ȋn prezentul Contract a taxelor facturate de IPSB, conform activităților
desfășurate la care Beneficiarul direct a participat, atrage după sine penalităţi de 0,2 % pe zi din valoarea
taxelor datorate, începând cu prima zi de întârziere, faţă de ultima zi a perioadei de plată;
4.7. Prestatorul este îndreptăţit să rezilieze prezentul Contract de prestări servicii educaționale, fără niciun fel
de notificare în prealabil dacă taxele nu au fost achitate ȋn termenele prevăzute mai sus. Rezililerea contractului
nu îl exonerează pe Beneficiarul indirect de la plata taxelor datorate, Prestatorul rezervându-şi dreptul de a
acţiona, pe cale legală, pentru recuperarea sumelor restante.
4.8. Prestatorul este îndreptățit să solicite despăgubiri materiale, conform evaluării făcute de către
administratorul instituției și avizată de către Consiliul de Administrație, în cazul în care Beneficiarul direct sau
indirect aduc prejudicii materiale (deteriorează bunuri ale instituției).
5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
5.1. Prestatorul se obligă:
a. să asigure locaţia, cadrul organizatoric şi climatul educaţional la standarde înalte, corespunzător normativelor
în vigoare elaborate de Ministerul Educaţiei;
b. să garanteze securitatea elevilor pe durata prezenţei lor în incinta instituției;
c. să asigure un corp profesoral calificat pentru a conduce activităţile de consolidare/aprofundare, educaționale,
ludice-recreative și vocaționale;
d. să respecte programul orar al activităţilor educaţionale, al orelor de masă şi să asigure hrana elevilor conform
recomandărilor medicilor nutriţionişti pentru vârstele şcolare;
e. să informeze periodic părinţii cu privire la comportamentul copilului;
f. să asigure triajul medical zilnic şi să ofere asistență medicală zilnică; orice schimbare a stării de sănătate va fi
comunicată Beneficiarului indirect de îndată ce aceasta este identificată, iar, în caz de urgenţă, se iau măsuri de
prim-ajutor;
g. să anunţe Beneficiarul indirect de existenţa unor cazuri de boli contagioase confirmate în baza unui document
medical doveditor;
h. să asigure transportul elevilor către şi de la instituția de învățământ IPSB, la solicitarea Benefiarul indirect;
i. să asigure confidenţialitatea datelor personale ale Beneficiarului direct, respectiv ale Beneficiarului indirect,
respectând prevederile Regulamentului general privind protecția datelor – RGPD (conform Anexei nr. 3 la
prezentul Contract).
5.2 Beneficiarul indirect - Părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului se obligă:
a. să respecte prevederile Regulamentului Intern şi Programul orar al IPSB, adus la cunoştinţă, prin afişare;
b. să pună la dispoziţia conducerii instituției documentele necesare pentru înscrierea copilului, cu completarea
integrală a tuturor Anexelor din prezentul Contract.
DOSARUL DE ÎNSCRIERE a copilului la Premium Summer School va cuprinde:
- copie după certificatul de naştere al copilului;
- copii după actele de identitate ale părinţilor;
- avizul epidemiologic al copilului;
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- Copie a Hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea
părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (dacă este cazul).
c. să respecte, pe durata derulării Contractului, condiţiile iniţiale în care s-a făcut înscrierea, corespunzător
clauzelor prezentului Contract şi Fişei de înscriere (Anexa nr. 1 a prezentului Contract);
d. să răspundă sesizărilor din partea instituției cu privire la elev;
e. să asigure schimburi de haine şi încălţăminte adecvate pentru perioada petrecută de elev în instituție;
f. să nu aducă elevul la program în cazul în care acesta este bolnav. În situaţia în care, în urma controlului medical
zilnic la intrarea în instituție, sunt constatate semne de boală, Beneficiarul indirect este obligat să ia elevul acasă
sau să își exprime acordul cu privire la izolarea acestuia în spațiile medicale ale instituției, special amenajate,
asigurându-i-se elevului bolnav îngrijire medicală. Prin prezentul Contract Beneficiarul indirect acordă
permisiunea cadrelor medicale de specialitate ale instituției să trateze elevul în cazuri de extremă urgență;
g. să comunice orice schimbare în starea de sănătate a copilului. În cazul în care copilul este diagnosticat cu o
boală contagioasă, Beneficiarul indirect trebuie să anunţe conducerea instituției, chiar dacă elevul absentează;
h. să prezinte avizul medical cu menţiunea „Apt pentru a intra în colectivitate” la reîntoarcerea copilului în
colectivitate în cazul în care acesta a fost bolnav sau după o absenţă care depăşeşte 3 zile calendaristice
consecutive;
i. să comunice conducerii instituției absenţa copilului sau perioada în care copilul urmează să absenteze şi motivul
absentării lui, cel târziu în dimineața zilei respective;
j. să îşi dea acordul scris în cazul în care copilul va părăsi incinta instituției pentru desfăşurarea unor activităţi
extraşcolare organizate la propunerea instituției;
k. prin prezentul contract Beneficiarul indirect îşi asumă strict o relaţie profesională cu personalul instituției.
Părinţii nu vor face oferte de angajare, nu vor solicita lecţii private, în afara programului, nu se vor adresa, în
nicio circumstanţă, pe un ton nepoliticos, ridicat sau ameninţător niciunui angajat al instituției de învățământ.
6. FORŢA MAJORĂ:
6.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate
prin prezentul Contract.
6.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica și dovedi celeilalte părți, imediat și în mod complet
producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor. Partea care
invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maxim 3 zile
de la încetare.
6.3. În cazul în care începutul și încetarea forței majore nu sunt notificate, în condițiile de mai sus, atunci partea
respectivă nu va avea dreptul să reclame forța majoră, iar neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile sale din
prezentul contract va fi considerată ca o neîndeplinire conform prezentului contract.
7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:
7.1. Contractul de prestări servicii educaționale încetează de drept la sfârșitul Programului Premium Summer
School, respectiv 29 iulie 2022;
7.2. Rezilierea prezentului Contract, se face numai motivat, de către oricare dintre părţi, prin Notificare scrisă
de reziliere a Contractului prestări servicii educaționale, comunicată celeilalte părți cu cel puţin 5 zile
calendaristice înainte de reziliere, termen în care se obligă să respecte obligaţiile asumate;
7.3. În cazul plăţilor în avans, Beneficiarul indirect va pierde sumele achitate sau va avea obligaţia de a plăti
facturile emise dacă nu a anunţat rezilierea prezentului Contract, conform termenului menţionat mai sus;
7.6. Prestatorul ȋși rezervă dreptul de a rezilia prezentul Contract de prestări servicii educaționale ȋn următoarele
situaţii:
- condiţiile educaţionale speciale necesitate de Beneficiarul direct nu sunt disponibile;
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- dificultăți majore de integrare în colectivitate a copilului şi încălcarea repetată a Regulamentului intern al
instituției, pe fondul lipsei de interes și colaborare din partea părinților/tutorelui/reprezentantului legal;
- taxele nu au fost plătite la termenele prevăzute ȋn prezentul Contract;
- Beneficiarul direct prezintă un comportament agresiv, rezistent la consilierea educațională şi/sau nu respectă
Programul şi Regulamentul Intern al IPSB;
- Beneficiarul indirect (sau familia lărgită a Beneficiarul direct) manifestă comportamente care sunt în
contradicţie cu Regulamentului Intern al IPSB şi/sau normele de convieţuire social-morală și civică. În acest caz,
Prestatorul poate pretinde daune-interese compensatorii, reprezentate prin pierderea suferită, cât și beneficiul de
care a fost lipsit.
8. DISPOZIŢII FINALE:
8.1. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe/suspenda activitatea educațională în cazul unor
evenimente/fenomene neprevăzute: întreruperea furnizării de energie electrică, gaze naturale, condiţii meteo
extreme, epidemii-pandemii, reamenajări urgente şi alte situaţii neprevăzute care pun ȋn pericol siguranţa
școlarilor şi a personalului IPSB sau ca urmare a unor Decizii emise de Ministerul Educației, DSP și/sau Guvernul
României.
8.2. Orice modificare şi/sau suplimentare se va face în scris printr-un Act adițional la Contractul de prestări
servicii educaționale;
8.3. Prezentul Contract de prestări servicii educaționale a fost redactat în două exemplare originale cu aceeaşi
valoare juridică şi intră în vigoare de la data semnării de către ambele părți.
9. REZOLVAREA LITIGIILOR:
9.1. Eventualele neînţelegeri sau litigii care se pot naşte în prezentul contract sau în legatură cu derularea acestuia,
inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau rezilierea lui vor fi soluţionate pe cale
amiabilă.
9.2. Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare organelor
jurisdicţionale competente. Prin semnarea prezentului Contract de prestări servicii educaționale, părţile
semnatare se obligă să accepte şi să respecte întocmai prevederile prezentului Contract.

PRESTATOR,
Director,
Florentina Cristea

BENEFICIAR INDIRECT,

Semnătura:………………………………
Data semnării: .........................................

Semnătura:………………………………………
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Anexa nr. 1 la Contractul de prestări servicii educaționale
Nr. ………. din ………….…

FIŞA DE ÎNSCRIERE
PREMIUM SUMMER SCHOOL
A.

DATE DESPRE COPIL:

Nume:
Prenume:
CNP:
Data naşterii:
Locul naşterii:
Cerinţe speciale:
Afecţiuni, alergii:
Adresa de domiciliu:
B.
DATE DESPRE MAMĂ:
Nume:
Prenume:
Locul de muncă:
Profesia:
Telefon mobil:
E-mail:

C.

DATE DESPRE TATĂ:
Nume:
Prenume:
Locul de muncă:
Profesia:
Telefon mobil:
E-mail:

D.

Copilul va fi adus și preluat din instituția de învățământ de către (numele și calitatea persoanei):

1. TRANSPORT CU MICROBUZUL:
a)
De acasă la IPSB
b)
De la IPSB acasă
2. SPECIFICAŢII DE DIETĂ:
3. ACTIVITĂȚI NEINCLUSE ȊN TAXĂ:
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În continuare vă rugăm să bifați săptămânile în care copilul va frecventa Programul de vară, precum
șiopţiunile dumneavoastră la fiecare categorie solicitată.

Cluburi opționale:

ÎNOT ȘI AQUAGYM – la Premium Wellness Institute – 100 lei/ședință/1 oră
ROBOTICĂ- 200 lei/ abonament lunar (4 sedințe)
DANS ȘI MIȘCARE ȘCENICĂ- 70 de lei/ ședință
LITTLE BROADWAY- 80 de lei/ ședință
PIAN - 80 de lei/ ședință

TARIFE:
Taxă servicii educaționale (Program 08 3 0 -16 3 0 ).
Masa este inclusă în taxă.
Transport.

150 Euro
/ săptămână*
9,5 lei/ km

*Plătibili în Lei, la cursul zilei al BNR.
* Excursiile și orice activitate desfașurată în afara instituției se achită separat.

SĂPTĂMÂNA

TEMATICA SĂPTĂMÂNII

Săptămâna 1 (13-17
iunie)

SOCIALIZAREA- Cheia comunicării

Săptămâna 2 (20-24
Iunie)

INTERCULTURALITATE Unitate în diversitate

Săptămâna 3 (27
iunie-1 iulie)

MICUL CERCETĂTOR

Săptămâna 4 (4-8
Iulie):

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP
SĂNĂTOS

Săptămâna 5 (11-15
Iulie)

MÂINI DIBACE

Săptămâna 6 (18-22
Iulie)

TALENTAȚII PREMIUM

Săptămâna 7 (25-29
Iulie)

EXCURSII TEMATICE

ACORD PARTICIPARE
(DA/NU)

SEMNĂTURA

Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate sunt complete, precise şi corecte. Sunt de acord cu regulamentele interne
şi financiare ale IPSB referitoare la înscriere / reînscriere.

Nume și prenume părinte/tutore legal:
Semnătura:
Data completării:
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Anexa nr. 2 la Contractul de prestări servicii educaționale
Nr. ………. din ………….…
ANGAJAMENT DE PLATĂ
Din data de …………………
Subsemnatul(a) ..............................................................., domiciliat/ă în localitatea ......................................
Str. .................................. nr. ......... bl. .........sc. ....... ap. .......... sector...., posesor al Cărţii de identitate seria
.........nr. ..................eliberată de secţia .................................., la data de .................., CNP
..............................................., în calitate de Beneficiar indirect, Părinte/tutorele legal al copilului
………………………………… înscris la IPSB în Programul Premium Summer School,
ÎMI ASUM PREZENTUL ANGAJAMENT DE PLATĂ astfel:
1. Mă oblig să achit taxa stabilită și prevăzută în Contract pe perioada derulării acestuia. Taxa pentru serviciile
educaționale prestate este în valoare de 150 Euro/săptămână. Plata se face în avans, pentru 1 pachet (2 săptămâni),
până cel târziu în prima zi a săptămânii pentru care Beneficiarul indirect a optat, conform prezentului Contract
și Fișei de înscriere.
2. Am luat la cunoştintă şi mă oblig să respect datele și sumele de plată din contract.
Părintele/tutorele legal al copilului…………………………………
Numele şi prenumele.................................................................................................
Data .......................
Semnătura ................................
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Anexa nr. 3 la Contractul de prestări servicii educaționale
Nr. …... din ………….…
ACORD DE PRELUCRARE ȘI UTILIZARE A DATELOR PERSONALE

IPSB colectează, prelucrează și stochează date referitoare la Dvs., ca Beneficiar indirect și la copilul Dvs., ca
Beneficiar direct, precum: nume, prenume, cod numeric personal, adresă, număr de telefon, adresa e-mail, date medicale ale
copilului. Aceste date sunt utilizate/transmise în scopul comunicării în interesul copilului, în scopuri statistice (solicitate de
Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Consiliul Local, Institutul Național de Statistică), pentru organizarea de
activități extracurriculare sau în scopuri de marketing.
Astfel, IPSB se aliniază prevederilor RGPD (Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date) și, în consecință, vă
aducem la cunoștință drepturile pe care le aveți, în calitate de Beneficiar:
Accesul la datele pe care ni le puneți la dispoziție, în calitate de Beneficiar;
Informarea cu privire la scopul procesării datelor Dvs. cu caracter personal și modul de stocare al acestora;
Opțiunea de a vă modifica datele personale;
Opțiunea de a restricționa utlizarea datelor personale de către IPSB;
Retragerea Acordului de prelucrare, utilizare și securizare a datelor personale.

Pentru a vă exprima consimțământul privind utilizarea datelor personale, vă rugăm să completați itemii
de mai jos.
Sunt de acord să primesc pe adresa de e-mail:
Informări privind activitățile organizate de IPSB
Notificări din partea IPSB
Alte informări privind activitățile organizate și desfășurate la IPSB
Sunt de acord ca numele, fotografia și/sau alte date privind copilul meu să fie utilizate în materiale
de tip promoțional sau publicații:
Pagina de Facebook - Gradinița Prietenii Mei
Website www.gradinitaprieteniimei.ro
Pagina de Facebook - scoalapremium
Website www.scoalapremium.ro
Pagina de Instagram – gradinita_prietenii_mei
Revista Școlii Gimnaziale International PremiumSchool of
Revista Prietenii Mei
Bucharest
Radio 7
Săptămânalul Opinia națională
Alte materiale educaționale
Materiale promoționale (de tip flyer, broșuri etc.)
Sunt de acord ca informațiile privind copilul meu să fie transmise către terțe părți, în calitate de
organizatori evenimente/parteneri ai Grădiniței Prietenii Mei, pentru:
Evenimente și activități extracurriculare
Concursuri școlare
Note către Baza de Date Națională a Educației
În cazul în care nu completați itemii solicitați, vom considera în mod automat că răspunsul Dvs. este „NU”,
situațieîn care nu veți putea primi notificări și nu veți fi informat de către IPSB.

Beneficiar indirect (Părinte/ tutore legal)
Numele şi prenumele.................................................

Semnătura ................................
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