
ROMANIA

LEGE

privind exercitarea profesiei de asistent m educatie timpurie, precum si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Exercitarea profesiei de asistent in educade timpurie

CAPITOLUL I 

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza exercitarea profesiei de asistent in educatie timpurie in scopul 
asigurarii serviciilor specializate de educatie a copilului anteprescolar si prescolar.

Art. 2. - In sensul prezentei legi, termenii §i expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) asistenta in educatie timpurie - serviciul de educatie timpurie acordat de o persoana fizica 
unui copil anteprescolar sau pre§colar altul decat al sau. Serviciul este remunerat si se 
efectueaza la domiciliul ori resedinta persoanei fizice, ori intr-un alt spatiu, care corespunde 
normelor de functionare, conform legii.

b) asistent in educatie timpurie - persoana fizica, cetatean roman sau strain, cu domiciliul ori 
resedinta legala in Romania, calificata potrivit prevederilor legale sa desfa§oare servicii de 
educatie timpurie a copilului;

c) copil anteprescolar sau prescolar- persoana cu varsta cuprinsa intre 0 ani si varsta la care 
incepe invatamantul obligatoriu;

d) Registrul national al asistentilor in educatie timpurie - baza de date electronica gestionata de 
catre Ministerul Educatiei, care cuprinde lista tuturor asistentilor in educatie timpurie de pe 
teritoriul national.

e) Persoana juridica care ofera servicii de educatie timpurie - persoana juiidica autorizata 
potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) §i art. 28 alin. (1) sa desfa§oare servicii de educatie a 
copilului anteprescolar sau prescolar.

CAPITOLUL II

Formarea profesionala si exercitarea profesiei de asistent m educatie timpurie

Art. 3. -
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(1) Poate exercita profesia de asistent in educatie timpurie orice persoana fizica daca 
mdeplineste urmatoarele conditii:

a) este cetatean roman sau strain cu drept de munca in Romania si poseda un act de identitate 
valabil;

b) detine un certificat medical care atesta ca este apta din punct de vedere medical pentru 
exercitarea profesiei;

c) detine un raport de evaluare psihologica care atesta ca este apta din punct de vedere 
psihologic;

d) detine o dovada a ultimelor studii absolvite;
e) nu are antecedente penale mscrise prin certificat de cazier judiciar.
f) este inregistrata in Registrul national al asistentilor in educatie timpurie;
g) prezinta un certificat de desfasurare a activitatii profesionale la domiciliu sau resedinta, 

eliberat de catre Directia de Sanatate Publica, cu o valabilitate de 3 ani, in cazul in care 
asistentul in educatie timpurie intentioneaza sa desfasoare activitate profesionala la 
domiciliu sau resedinta;

h) prezinta o autorizatie de functionare valabila eliberata de catre Directia de Sanatate Publica, 
in cazul asistentul in educatie timpurie intentioneaza sa desfasoare activitate profesionala 
intr-un spatiu, altul decat domiciliul sau resedinta proprie, care corespunde normelor de 
siguranta conform legii;

i) se ingrijeste anual de prelungirea valabilitatii certificatului medical si raportului de evaluare 
psihologica.

(2) . in cazul in care asistentul in educatie timpurie isi desfa§oara activitatea la adresa de 
domiciliu/re§edinta, si imparte locuinta cu terte persoane, prevederile art. (1) pet. c) si e) se aplica 
in mod corespunzator tuturor locatarilor majori;

(3) . in vederea calificarii in profesia de asistent in educatie timpurie, persoana fizica trebuie:

a) sa se inscrie pe site-ul Registrului national al asistentilor in educatie timpurie pentm cursuri 
de formare profesionala;

b) sa parcurga si sa promoveze o formare profesionala de minimum 240 de ore, dintre care 
minimum 80 de ore de practica intr-o unitate de invatamant anteprescolara sau prescolara, in 
decursul a 6 luni, in conditiile normelor metodologice elaborate de Ministerul Educatiei;

c) sa promoveze examenul de asistent in educatie timpurie organizat de Ministerul Educatiei.

(4) . In vederea recunoa§terii unei calificari anterior dobandite, cum ar fi cea de educator §i 
educator-puericultor, persoana fizica se inscrie, in baza certificarii obtinute, pe site-ul Registrului 
national al asistentilor in educatie timpurie.

(5) In vederea recunoa§terii calificarii in profesia de asistent in educatie timpurie obtinuta pe 
teritoriul altor state, persoana fizica se inscrie, in baza certificarii obtinute, pe site-ul Registrului 
national al asistentilor in educafie timpurie §i parcurge, in mod obligatoriu, cele 80 de ore de 
practica, la fmalul carora Ministerul Educatiei, prin Autoritatea Nationals pentru Calificari emite 
certificatul de asistent in educatie timpurie.

(6) . La momentul inscrierii pe site-ul Registrului national al asistentilor in educatie timpurie pentru 
cursurile de formare profesionala, persoana fizica isi creeaza un cont in care se poate autentifica 
folosind numarul de telefon sau adresa de e-mail.
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(7) . Persoana fizica incarca in cont documentele prevazute la alin. (1) lit. a)-e), pentru a fi verificate 
de evaluatorul Ministerului Educatiei.

(8) . Evaluatorul are la dispozitie 15 zile lucratoare pentru a verifica conformitatea documentelor 
mentionate la alin. (5) si a aproba sau, dupa caz, respinge, cererea persoanei fizice de inscriere la 
cursurile de formare profesionala. Persoana fizica este notificata prin mesaj text sau e-mail de 
decizia evaluatorului de a aproba sau respinge dosarul, §i, dupa caz, de data inceperii cursurilor de 
formare profesionala.

(9) . Programul de formare profesionala cuprinde, in mod obligatoriu, un curs de prim ajutor si 80 de 
ore de practica intr-o institute de educatie anteprescolara sau pre§colara §i se incheie printr-im 
examen.

(10) . Ministerul Educatiei, prin Autoritatea Nationals pentru Calificari, elaboreaza si actualizeaza 
standardele ocupationale, stabile§te profilul de competente §i conditiile de obtinere a certificarii, 
autorizeaza fiirnizorii de formare profesionala continua si centrele de validare a competentelor, 
conform legii.

(11) . Programul de formare profesionala se poate desfasura in regim intensiv pe durata a doua luni, 
sau in regim normal, maximum sase luni, cu posibilitatea organizarii de cursuri serale si cursuri cu 
frecventa redusa.

(12) . Inscrierile pentru cursurile in regim normal se organizeaza de doua ori pe an, in lunile 
septembrie si martie. inscrierile pentru cursuii in regim intensiv sunt deschise pe tot parcursul 
anului.

(13) . Certificatul de asistent in educatie timpurie cu o serie de identificare unica se elibereaza 
persoanei fizice care indepline§te conditiile alin. (3). Pentru a se mentine in Registml national al 
asistentilor in educatie timpurie, persoana fizica trebuie sa parcurga, la un interval de maximum 3 
ani, cursuri de actualizare a competentelor conform normelor stabilite de Ministerul Educatiei.

(14) . Persoana fizica care a primit certificatul de asistent in educatie timpurie isi completeaza contul 
pe site-ul Registrului national al asistentilor in educatie timpurie cu seria de identificare unica a 
certificatului de asistent in educatie timpurie.

(15) . Dupa finalizarea formarii si promovarea examenului, asistentul in educatie timpurie incarca in 
mod obligatoriu documentele mentionate la alin. (1) lit. f) sau, dupa caz, g) spre a fi validate de 
catre evaluatorul Ministerului Educatiei §i a deveni asistent in educatie timpurie activ pe platforma 
Registrului Nafional al Asistentilor in Educafie Timpurie.

(16) . Evaluatorul Ministerului Educatiei valideaza, sau dupa caz, respinge cererea asistentului in 
educatie timpurie mentionata la alin. (13) §i aproba sau respinge cererea acestuia de a deveni 
utilizator activ pe platforma Registrului National al Asistentilor in Educatie Timpurie.

(17) . Asistentul in educatie timpurie care se inregistreaza pe site-ul Registrului national al 
asistentilor in educatie timpurie i se asigura im spatiu de stocare pe site-ul Registrului, in care isi 
incarca in mod obligatoriu in format electronic documentele necesare desfasurarii activitatii 
profesionale, contractul sau contractele de prestari servicii, evaluarea anuala a copilului §i in mod 
optional planul de activitate pentru fiecare copil antepre§colar §i pre§colar pentru care presteaza 
servicii, precum si evaluarea semestriala a copilului.
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(18) . Pe site-ul Registrului national al asistentilor in educatie timpurie, asistentul in educatie 
timpurie poate accesa Biblioteca virtuala, care contine resurse electronice de educatie timpurie si de 
pregatire in vederea exereitarii profesiei de asistent in educatie timpurie.

(19) . Parintele sau reprezentantul legal al copilului se poate inregistra pe site-ul Registrului national 
al asistentilor in edueatie timpurie pentru a verifiea ealifieativele asistentului in educatie timpurie, 
pentru a lasa reeomandari §i ealifieative asistentului eu eare au interaetionat in baza unui eontraet de 
prestari servicii §i pentru a eiti evaluarile periodice sau finale ale eopilului serise de catre asistentul 
in edueatie timpurie.

(20) . Calificativele pe care parintele sau reprezentantul legal al eopilului le poate lasa pe site-ul 
Registrului national al asistentilor in educatie timpurie sunt note intre 1 si 5. Un asistent in educatie 
timpurie eare are o medie a notelor mai miea sau egala cu 3 in decursul a 3 luni eonsecutive este 
invitat de eatre evaluatorul Ministerului Educatiei la un interviu de evaluare. Evaluatorul poate 
decide implementarea unui program de monitorizare a aetivitatii asistenmlui pe o perioada limitata 
de timp de maximum 3 luni, pentru a urmari aetivitatea asistentului in edueatie timpurie.

(21) . In vederea exereitarii profesiei de asistent in edueatie timpurie sunt neeesare eursuri de 
formare continua, de minimum 16 ore pe an, a earor promovare se face in eonditiile stabilite de 
Ministerul Educatiei.

(22) . Ministerul Edueatiei elaboreaza curriculumul national privind obieetivele edueationale pe eare 
trebuie sa le atinga copiii anteprescolari sau preseolari aflati in ingrijirea asistentilor in edueatie 
timpurie, in eonformitate eu prevederile art. 27 alin. (3) si art. 67 alin. (1) din Legea educatiei 
nationale nr. 1/2011.

Art. 4 -

(1) . Exercitarea profesiei de asistent in educatie timpurie se poate realiza prin:

a) eontraet de prestari servieii de educatie timpm'ie intre asistentul - persoana fizica autorizata 
in eonformitate eu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfasurarea aetivitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile 
individuate §i intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare - §i 
parintele sau reprezentantul legal al eopilului;

b) fumizarea servieiilor in baza unui contract individual de munea incheiat intre asistentul in 
educatie timpurie si persoana juridica care ofera servicii de educatie timpurie eonform art. 2 
lit. e).

(2) . Contractul de prestari servicii de educatie timpurie se gase§te in Anexa nr. I la prezenta lege.

(3) . Cheltuielile rezultate in urma contractului de prestari servicii de educatie timpurie se pot 
seadea din impozitul pe profit al angajatorului parintelui sau reprezentantului legal al eopilului, in 
limita sumei prevazute la art. 25, alin. (4), lit. i*) si i^) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiseal, 
publieat in Monitorul Ofieial, Partea I, nr. 688, eu modificarile si completarile ulterioare. 
Modalitatea de acordare a finantarii se stabile§te prin Normele metodologice de aplicare pentru 
fman|are emise de Ministerul Finantelor.
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(4) . Asistentul in educatie timpurie ofera servicii la adresa sa de domiciliu/resedinta sau intr-un 
spatiu, altul decat domiciliul sau resedinta proprie, care corespunde normelor minime de dotari, 
conform Anexei nr. II.

(5) . Asistentul in educatie timpurie poate oferi servicii de educatie timpurie pentru un maximum de 
5 copii antepre§colari sau prescolari simultan, inclusiv propriii copii minori.

(6) . Un asistent in educatie timpurie poate oferi servicii de educatie timpurie impreuna cu alti 
asistenti intr-un spatiu comun, in vederea reducerii cheltuielilor cu spatiul.

(7) In desfasurarea activitatii de ingrijire si educatie a copilului anteprescolar sau pre§colar, 
asistentul in educatie timpurie urmareste curriculumul stabilit de Ministerul Educatiei, conform 
prevederilor art. 3 alin. (22).

(7) . In desfasurarea activitatii de ingrijire §i educatie a copilului anteprescolar sau prescolar, 
asistentul in educatie timpurie propune un plan de activitati personalizat, stabilit de comun acord cu 
parintele/reprezentantul legal al copilului, in fiinctie de nevoile copilului si ale 
parintelui/reprezentantului legal al acestuia.

(8) . Modelul planului de activitati prevazut la alin. (6) se stabileste prin normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi §i va fi anexa la contractul de prestari servicii/contractul individual de 
munca.

(9) . Parintele sau reprezentantul legal al copilului are obligatia de a asigura mesele zilnice ale 
copilului, fie prin asigurarea unui pachet zilnic de hrana, fie printr-un serviciu de catering, al carui 
cost se acopera integral de catre acesta.

CAPITOLUL III

Raspundere, monitorizare si control

Art. 5. -
(1) Monitorizarea activitatii asistentului in educatie timpurie, in situatia in care acesta este 

angajat de o persoana juridica autorizata in prestarea de servicii de educatie timpurie, se 
realizeaza de catre angajator, in baza fisei de evaluare standard stabilita de catre Ministerul 
Educatiei, si de catre Ministerul Educatiei prin evaluarea anuala.

(2) Monitorizai'ea activitatii asistentului in educatie timpurie, in situatia in care acesta 
functioneaza ca persoana fizica autorizata, se realizeaza in baza contractului de prestari 
servicii incheiat intre parinte/ reprezentantul legal al copilului si persoana fizica autorizata.

(3) Ministerul Educatiei evalueaza asistentul in educatie timpurie cu privire la evolutia 
copilului, buna desfasurare a activitatii prestate in baza contractului, precum §i a 
calificativelor inregistrate pe site-ul Registrului national al asistentilor in educatie timpurie. 
Evaluarea are loc anual, iar la finalul acesteia evaluatorul poate decide continuarea activitatii 
asistentului sau suspendarea temporara.

(4) Parintele sau reprezentantul legal al copilului poate evalua asistentul in educafie timpurie, in 
conformitate cu prevederile art. 3 alin. (19) §i (20).

CAPITOLUL IV

Finantarea asistentului in educatie timpurie 

Art. 6. Finantarea activitatii prestate de asistentul in educatie timpurie se face:
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a) prin varsamant lunar, in baza contractului de prestari servicii incheiat intre 
parinte/reprezentantul legal al copilului si asistentul in educatie timpurie;

b) prin varsamant lunar, in baza contractului de munca incheiat intre persoana juridica 
care ofera servicii de educatie timpurie si asistentul in educatie timpurie.

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

Art. 7. -
Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile:

a) . Legii nr. 1/2011 - Legea educatiei nationale, republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare;

b) . Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) . Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile §i completarile ulterioare;

d) . Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

e) . Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 688, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. -
(1) . Prezenta lege intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I.

(2) . La 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Educatiei elaboreaza 
normele metodologice de aplicare, normele privind programul de formare profesionala a asistentilor 
in educatie timpurie si modelul de plan de activita|;i, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

(3) La 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Finantelor stabileste 
prin ordin de ministru modalitatea de acordare a sumei destinate asistentului in educatie timpurie.

(4) . La 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Sanatatii stabile§te 
prin ordin de ministru modelul de certificat de desfasurare a activitatii profesionale la adresa de 
domiciliu/resedinta, autorizatia de functionare pentru spatiu, altul decat domiciliul sau re§edinta 
proprie, care corespunde normelor de siguranta.

(5) . La 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Muncii si Justitiei 
Sociale si Institutul National de Statistica actualizeaza prin ordin al Ministrului Muncii §i Justitiei 
Sociale §i al pre§edintelui Institutului National de Statistica nomenclatorul privind Clasificarea 
ocupatiilor din Romania cu profesia “asistent in educatie timpurie”.

Modificarea si completarea art. 27 la Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Art. 9. - Art. 27 la Legea educatiei nationale nr.1/2011, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.l8 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se 
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
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1. La articolul 27, alineatele (1) - (7) se modiflca si vor avea urmatorul cuprins:

(1) . Educatia antepre§colara se organizeaza in crese, gradini^e, centre de zi si spatii dedicate 
asistentilor in educatie timpurie, denumite in continuare “unitati de educatie timpurie 
anteprescolara”.
(2) . Organizarea creselor, gradinitelor si centrelor de zi si standardele de calitate ale acestora 
sunt prevazute in metodologia de organizare §i se stabilesc prin hotarare a Guvemului, initiata de 
Ministerul Educatiei.
(3) . Continutul educativ al activitatilor desfa§urate in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, 
conform prevederilor curriculumului specific, se stabileste prin ordin al ministrului educatiei si 
cercetarii.
(4) . Asigurarea personalului didactic §i a celui de specialitate necesar desfasurarii educatiei 
antepre§colare in crese, gradinite si centre de zi se face de catre Ministerul Educatiei conform art. 
104 alin (2) lit. a), cu respectarea standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare.
(5) . Finantarea din resurse publice se acorda numai fumizorilor de servicii de educatie timpurie 
acreditati, de stat, particular sau confesional.
(6) . Statul asigura finantarea de baza pentru toti anteprescolarii inscrisi in cresele, gradinitele si 
centrele de zi acreditate de stat, particulare sau confesionale, in limitele costului standard per 
antepre§colar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei.
(7) Statul asigura finantarea de baza pentru toti anteprescolarii inscrisi la asistenti in educatie 
timpurie.
(8) . Acreditarea fumizorilor de educatie timpurie anteprescolara de tip cresa, gradinita si centru 
de zi, se realizeaza in conformitate cu prevederile metodologiei elaborate de Ministeml Educatiei §i 
Cercetarii §i Ministeml Sanatatii.
(9) . Acreditarea asistentilor in educatie timpurie se realizeaza in conformitate cu prevederile 
Legii privind exercitarea profesiei de asistent in educafie timpurie.
(10) . Statul sprijina educatia timpurie, ca parte components a invatarii pe tot parcursul vietii, prin 
acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi acordate in scop educational, conform legislatiei in 
domeniul asistentei sociale, in funclie de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul 
Ministemlui Muncii §i Protectiei Sociale.
(11) . Modalitatea de acordare a cupoanelor sociale prevazute la alin. (10) se stabileste prin norme 
metodologice adoptate prin hotarare a Guvemului, la propunerea Ministemlui Muncii §i Protectiei 
Sociale.

Modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Art. 10 - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
688, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 25, alineatul (4), litera P) se modifica :^i va avea urmatorul cuprins:

“i‘) cheltuielile privind functionarea unitatilor de educatie timpurie aflate in administrarea 
contribuabilului, cheltuielile rezultate in urma contractului de prestari servicii incheiate intre 
contribuabil si asistentul in educatie timpurie, sau sumele achitate de contribuabil pentm
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plasarea copiilor angajatilor in unitati de educatie timpurie aflate in unita^i care ofera servicii de 
educatie timpurie, conform legislatiei in vigoare;

Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale 
art. 76 alin. (2) din Constitutia Romdniei, republicatd.

PRESEDINTELE

SENATULUI

PRESEDINTELE 

CAMEREI DEPUTATILOR

Ludovic Orban Anca Dana Dragu
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ANEXA I

la Legea privind exercitarea profesiei de asistent in educatie timpurie

Contract de prestare de servicii de educatie timpurie a copilului antepre^colar sau pre^colar
pe timpul zilei 

Partile contractante

1.

.......................(numele intreg al PFA - fUrnizorului de servicii de educatie timpurie), denumit in
continuare fumizor de servicii de educatie timpurie, cu sediul profesional in

......... , judeUil/sectoml
, deschis la Banca ....

, str.
........ , codul de inregistrare fiscala
, Certificatul de acreditare seria ..,

, contulnr.
nr.
., SI

2.

........................(numele §i prenumele), reprezentant legal al copilului........................
prenumele copilului), denumit in continuare beneficiar, domiciliat/locuie§te in localitatea

, judeUil/sectorul

(numele si

.........., codul numeric personal
, eliberat/eliberata la data de ..

., str.
posesor al B.I./C.I. seria 
Sectia de politic............

nr.
denr.

,/data, nr.

convin asupra urmatoarelor:

Dispozitii generale

1. Definitii:
a) contractul de prestare de servicii de educatie timpurie a copilului anteprescolar sau 

prescolar pe timpul zilei - actul juridic incheiat intre o persoana fizica autorizata acreditata 
ca asistent in educatie timpurie si reprezentantul legal al copilului, care exprima acordul de 
vointa al acestora in vederea acordarii de servicii de educatie timpurie a copilului 
anteprescolar sau prescolar pe timpul zilei;

b) furnizor de servicii de educatie timpurie - persoana fizica autorizata care define certificat de 
asistent in educatie timpurie si acreditare pentru acordarea serviciilor de educatie timpurie 
pentru copilul anteprescolar sau prescolar pe timpul zilei la adresa de domiciliu/resedinta;

c) beneficiar de servicii de educatie timpurie - parintele sau reprezentantul legal al copilului 
care beneficiaza de servicii de educatie timpurie pe timpul zilei;

d) servicii de educatie timpurie pentru copilul anteprescolar sau prescolar pe timpul zilei - 
servicii educative oferite de persoana fizica autorizata care define certificat de asistent in 
educatie timpurie

e) planul de activitati - dociunent elaborat de comun acord cu reprezentantul legal al copilului, 
in functie de nevoile copilului si ale familiei acestuia, personalizat pentru fiecare copil, si se 
revizuieste anual sau ori de cate ori este nevoie, in functie de progresul copilului, nevoile

9



individualizate ale acestuia, programul reprezentantului legal al copilului; planul de 
activitati este anexa la contract;

f) obligatiile beneficiarului de servicii de educatie timpurie - totalitatea mdatoririlor pe care 
beneficiarul de servicii de educatie timpurie si le asuma prin contract. De exemplu: mese 
zilnice, monitorizare, materiale consumabile, echipamente de comunicare, consiliere, 
participare la anumite activitati;

g) standarde minime de calitate - set de criterii aprobate prin acte normative obligatorii la 
nivel national a caror aplicare asigura un nivel minim acceptabil de performanta al 
procesului de fumizare a serviciilor de educatie timpurie;

h) modificari de drept ale contractului de acordare de servicii de educatie timpurie - 
modificarile aduse contractelor de acordare de servicii de educatie timpurie in mod 
independent de vointa partilor, in temeiul prevederilor unui act normativ;

i) forta majora - eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 
vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului §i care face 
imposibila executarea §i, respectiv, indeplinirea acestuia.

2. Prestarea serviciilor de educatie timpurie a copilului antepre§colar sau pre§colar pe timpul zilei se 
realizeaza conform urmatoarelor principii:

a) respectarea §i promovarea cu prioritate a interesului copilului;
b) protejarea si promovarea drepturilor copilului in ceea ce priveste egalitatea de sanse si 

tratament, participarea egala, autodeterminarea, autonomia si demnitatea personala si 
intreprinderea de actiuni nediscriminatorii si pozitive cu privire la copil;

c) asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului;
d) asistarea persoanelor fara capacitate de exercitiu in realizarea si exercitarea drepturilor lor;
e) ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, |inandu-se cont, dupa caz, de 

varsta §i de gradul sau de maturitate, de discemamant §i capacitate de exercitiu*;
f) asigurarea unei educatii individualizate si personalizate a copilului;
g) asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale;
h) primordialitatea responsabilitatii reprezentantului legal al copilului cu privire la respectarea 

si garantarea drepturilor copilului;
i) colaborarea reprezentantului legal/flirnizorului cu Ministerul Educatiei in vederea asigurarii 

de monitorizare, supraveghere si mediere in legatura cu prestarea serviciilor.

Obiectul contractului

3. Obiectul contractului il constituie acordarea serviciilor de educatie timpurie a copilului 
anteprescolar sau prescolar pe timpul zilei prin realizarea atributiilor prevazute in planul de 
activitati, anexa la prezentul contract.

Obligatiile partilor

Reprezentantul legal al copilului are urmatoarele obligatii:

a) sa remunereze fumizorul de servicii sociale pentru serviciile prestate in cuantum de............
• 5

^ Cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor 
copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea sanatatii mintale §i a 
protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, republicata, etc.
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b) sa asigure mesele zilnice pentru copil;
c) sa monitorizeze activitatea furnizorului de servicii de educatie timpurie;
d) sa participe la elaborarea planului de activitati.

6. Fumizorul de servicii de educatie timpiuie se obliga:

a) sa presteze serviciile de educatie timpurie a copilului anteprescolar sau prescolar pe timpul
-------— - zilei conform planului de activitati-;------ —--------—^------------------- —-------------------

b) sa respecte normele de protectie a muncii specifice activitatii;
c) sa asigme pastrarea confidentialita|ii asupra informatiilor fumizate §i primite.

Durata contractului

7. Durata determinata . 
caracter de regularitate.
Modificarea contractului

8. Modificarea oricarei clauze a contractului de prestari servicii se poate face numai prin mtelegere 
intre parti, convenita in scris, prin act aditional.

Incetarea contractului

9. Prezentul contract inceteaza;

a) prin acordul scris al partilor;
b) din initiativa temeinic motivata a uneia dintre parti, cu un preaviz de 15 zile lucratoare.
c) la sfar§itul perioadei pentru care a fost incheiat contractul.

Raspunderea partilor

10. Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract 
atrage raspunderea partii in culpa, in afara de cazurile de exonerare prevazute de lege. Litigiile ivite 
in derularea prezentului contract se solutioneaza pe cale amiabila sau de catre judecatorie, in cazul 
in care nu s-au solutionat pe cale amiabila.

Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Anexele la contract: planul de activitati; partile contractante pot stabili de comun acord §i alte tipuri 
de anexe.

, timpul de lucru ore pe zi pentru activitate cu

Reprezentant legal beneficiar,

Prestator (Executant),

L.S.
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Anexa II
la Legea privind exercitarea profesiei-de asistent in-educatie timpurie

Normele minime de dotari pentru primirea de copii anteprescolari sau prescolari la adresa de
domiciliu sau resedinta a asistentilor timpurii

Numar minim de metri patrati pe copii 10

minim 1 in camera de ziFerestre cu protectie pentru copii

1 pentru fiecare copiiPat j os cu bariera

in camera de ziMobila cu protectie pentru copii
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