MUNICIPIUL TÎRGU – MUREŞ
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CENTRUL DE ZI ROZMARIN
Str. Progresului nr. 1
Tel/Fax: 0365-804850
ANGAJAMENT
Privind obligaţiile şi drepturile părinţilor/reprezentanţilorlegali faţă de
Centrul de Zi ,,Rozmarin”

Subsemnatul/a................................................................... domiciliat/ă în Tîrgu-Mureş,
str. …….............................................................., nr. ......., ap……. posesor al B.I /C.I .seria
...nr....... în calitate de părinte/reprezentant legal al minorului…………………………………
cu CNP....................................... înscris la Centrul de zi „Rozmarin” în grupa………………..
………………………………………………sunt de acord şi mă angajez la următoarele:
Obligaţii
- Să asigur igiena corporală zilnică şi curăţenia vestimentaţiei copilului meu.
- Să mă prezint la şedinţele cu părinţii şi să ofer angajaţilor Centrului de Zi ,,Rozmarin’’ în cel
mai scurt timp actele solicitate de aceştia.
- Să duc copilul la locul şi ora stabilite pentru a fi transportat cu maşina la Centru şi să-l aştept
la locul şi ora stabilite pentru a-l prelua după terminarea programului. În cazuri excepţionale
când nu se asigură transportul cu maşina Centrului, copilul să fie dus la Centru şi adus acasă,
la ora stabilită.
- Să colaborez cu personalul Centrului în probleme care-l privesc pe copilul meu
- Să răspund pentru abaterile disciplinare ale copilului meu.
- Să-mi stimulez copilul în pregătirea pentru şcoală şi să controlez modul în care acesta îşi
petrece timpul liber.
- Să asigur prezenţa zilnică a copilului la Centru, să am atât eu cât şi copilul meu o atitudine
decentă şi respectuoasă faţă de personalul centrului şi faţă de copiii din Centru.
- Să supraveghez copilul să-şi îngrijească manualele şcolare şi bunurile Centrului.
- Să declar cu sinceritate bolile cronice şi contagioase de care suferă copilul şi despre care am
cunoştinţă.
Drepturi :
- Să cunosc modul în care se desfăşoară procesul instructiv-educativ şi să fac propuneri pentru
îmbunătăţire.
- Să solicit şi să primesc informaţii în legătură cu copilul meu.
- Să particip la acţiunile organizate de Centru în care este implicat şi copilul meu.
- Să primesc consiliere din partea angajaţilor Centrului prin programul general de consiliere,
şi la solicitare, oridecâte ori mă confrunt cu probleme care necesită acest lucru.
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