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ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL BACAU 

DIRECTIA  DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BACAU 

CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL CU  NEVOI SPECIALE BACAU 

NR. ……………./………………. 

Cod operator date cu caracter personal:10564 

 

 

 

 

CONTRACT CU FAMILIA 

 

 

 

   Incheiat astazi ……………….., intre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, 

reprezentat prin Doamna Director Diaconu Carmen Mihaela, Centrul de zi pentru copilul cu 

nevoi speciale Bacau, cu sediul in Bacau, str.  Oituz nr.74. 

Şi 

 

Doamna/ Domnul …………………………………………………, domiciliat in 

……………..  …………………………................................................................., posesor al 

B.I./C.I. seria.........., nr. ............................, eliberat la data de ...................., de 

...................................... 

tel. .........................................., in calitate de parinte/ reprezentant legal al copilului 

........................................................................., nascut la data de .................. .............., 

domiciliat in ............................................................................................................... .................. 

 

I. Scopul contractului 

Asigurarea accesului la serviciile de recuperare, în regim ambulatoriu, a copilului 

 

II. Obligatiile partilor 

II A     Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale Bacau se obliga : 

 

a. Sa asigure serviciile de recuperare complexa a copilului cu nevoi speciale. 

b.   Sa asigure reevaluarea periodica a copilulu.  

 

II.B      Parintele/ reprezentantul legal se obliga : 

 

a. Sa asigure participarea copilului la activitatile desfasurate in Centrul de zi ; 

b. Sa colaboreze , sa invete si sa preia efectuarea corecta a partilor ce ii revin la domiciliu 

din programele specifice recuperatorii ( activtati, metode, tehnici) : 

c. Sa respecte normele de functionare interna ale Centrul de zi pentru copilul  cu nevoi 

speciale ; 

d. Sa furnizeze date, sa colaboreze la intocmirea PPI (program personalizat de 

interventie) ; 

e. Sa respecte regulamentele privind igiena sanitara ; 

f. Sa informeze centrul in decurs de 7 zile, in cazul accesarii si/sau a altor servicii 

recuperatorii ; 

g. Sa aduca la cunostita Şefului de Centru, in scris, a oricaror nemultumiri privind 

serviciile centrului ; 

h.   Beneficiarul are obligaţia să anunţe întreruperea terapiei din motive obiective.  
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III. Durata contractului : 

Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii lui si se incheie pe o perioada de 

......................................... 

 

 

IV. Clauze finale 

a. Orice modificare adusa prezentului contract se face prin acordul ambelor parti ; 

b. In cazul nerespectarii , din motive obiective, a celor stipulate in prezentul contract, se 

va reevalua situatia creata si se va stabili de comun acord, noile masuri ce se impun ; 

c. In caz de nerespectare a prevederilor din prezentul contract, contractul va fi reziliat ; 

d. Conducerea centrului stabileste interventiile terapeutice necesare, in functie de 

diagnosticul copilului si de timpul disponibil pe care il poate oferi personalului de 

specialitate fiecarui copil. 

e. Pe parcursul derulării contractului, beneficiarul Centrului îi este interzis să frecventeze 

şi alte Centre de recuperare, simultan, fără a anunţa conducerea centrului.( această 

măsură a fost luată datorită numărului mare de solicitări). 

 

 

Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

     DIRECTIA DE                                                                PĂRINTE / REPREZENTANT    

ASISTENŢA SOCIALA 

A MUNICIPIULUI BACAU     LEGAL 

 

         DIRECTOR  

 

 

 

    ŞEF DE  CENTRU 

 

    

 

    VIZAT JURIDIC 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Datele dumneavoastră  personale sunt prelucrate de Direcţia  de  Asistenţă Socială  a Municipiului Bacău , potrivit notificării 

inregistrate la Autoritatea Naţională de Supreveghere a Datelor cu Caracter Personal sub nr.102 din 09.01.2008,in conformitate cu 

prevederile Legii nr.677/ 2001,in scopul indeplinirii atribuţiilor legale de protecţie şi asistenţă socială.Datele pot fi dezvăluite unor terţi in 

baza unui temei legal justificat.Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie in condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/ 2001, 

printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei. 

 

 

 

 


