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CONTRACT  PENTRU  ACORDAREA  SERVICIILOR  SOCIALE  IN  CADRUL 

CENTRULUI  DE  ZI  “CLUBUL  PENSIONARILOR” 
 

Încheiat astăzi ……………………., între Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău, reprezentată prin 

doamna Carmen Diaconu și Șeful Centrului “Clubul Pensionarilor”, doamna Costea Mioara 
şi 

Doamna/domnul………………………………, domiciliat în ................................................................................. 

…………………………………………………,posesor al B.I./C.I. Seria…………............................................... 

nr…………….., eliberat la data de………………………, telefon………………………., în calitate de pensionar 
………………………………………………………………………......................................................................... 

Născut la data de ……………………,domiciliat în ………...................................................................................... 

……………………………………………………………………………………..................................................... 

1. Obiectul  contractului 

1.1.Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale: 

a)…………………………………………………………………….......................................................................... 
b)……………………………………………………………………......................................................................... 

c)…………………………………………………………………….......................................................................... 

*) Listarea serviciilor acordate poate fi prevăzută cu acordul parţilor în anexa la contract. 

1.2.Descrierea serviciilor acordate de furnizorul de servicii sociale: 
a)………………………………………………………………….............................................................................. 

b)……………………………………………………………....................................................…………………… 

c)…………………………………………………………….....................................................…………………… 
*) Descrierea serviciilor sociale acordate poate fi prevăzută cu acordul parţilor în anexa la contract. 

2. Drepturile Centrului de zi “Clubul Pensionarilor” 

2.1. de a verifica veridicitatea informaţiilor primate de la beneficiarul de servicii sociale. 
2.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care se constată ca acesta i-a furnizat 

informaţii eronate. 

2.3. de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea 

serviciilor sociale. 

3. Obligaţiile Centrului “Clubul Pensionarilor” 

3.1. să se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum 

şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract. 
3.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de servicii, cu respectarea acestuia şi a 

standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale. 

3.3. să fie receptiv şi să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligaţiilor 

contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în care a depus toate 
eforturile. 

3.4. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: 

- continuul serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora; 
- oportunităţii acordării altor servicii sociale; 

- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; 

- regulamentul de ordine internă; 
- oricărei modificări de drept a contractului. 

3.5. să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze și/sau să 

revizuiască planul individualizat de servicii exclusive în interesul acestuia. 



3.6. să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii 

sociale. 

3.7. să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor 
sociale. 

3.8. de a informa serviciul public de asistenţă socială în a cărei raza teritorială locuieşte beneficiarul asupra 

nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate. 

4. Durata contractului 

4.1. Prezentul contract intra în vigoare de la data semnării lui, este valabil pentru o perioadă de un an și poate fi 

prelungit prin act adițional. 

5. Rezilierea contractului 
5.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: 

a) neprezentarea beneficiarului la activităţile centrului fără a anunţa motivul, pe o perioada de 1 luna de zile; 

b) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct; 
c) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al 

furnizorului de servicii sociale; 

d) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este 

invocată de beneficiarul de servicii sociale; 
e) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditarii furnizorului de servicii sociale; 

f) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care 

este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; 
g) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea 

serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. 

6. Încetarea contractului 
6.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: 

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; 

b) acordul parţilor privind încetarea contractului; 

c) scopul contractului a fost atins; 
d) forţa majoră, dacă este invocată. 

7. Dispoziţii finale: 

7.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea  
clauzelor acestuia prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime 

ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract. 

7.2. In caz de nerespectare, din motive obiective, a celor stipulate în prezentul contract, se va reevalua situaţia 
creată şi se vor stabili de comun acord, noile măsuri ce se impun. 

7.3. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor acordate. 

7.4. Planul individualizat de servicii constituie anexă şi parte integrantă a prezentului contract. 

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte contractantă. 

 

DIRECŢIA  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ                                          BENEFICIARUL  DE  SERVICII    

 A MUNICIPIULUI BACĂU                              SOCIALE 

                                                                                                                      

                      DIRECTOR                                                                                    PENSIONAR 

            
 

 

       ȘEF CENTRU  CENTRU 

              

 

 

               VIZAT  JURIDIC 

              


