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                                                                 Anexa nr. 2 
                                                                                   la HCL nr.______ din data de _________ 

 
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMŢ                                                                             
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 
Nr. ___________din_____________ 
 
 
 
 

C O N T R A C T 
pentru acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 

   
 
 
     1.Părţile contractante: 
 

1.DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ cu sediul în Tîrgu Neamţ, 
strada Ştefan cel Mare, nr. 62, judeţul Neamţ, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, acreditată 
conform certificatului de acreditre seria AF, numărul 002298 din data de 17.09.2015 cod de înregistrare 
fiscală 34777240 cont nr.................................................................... 
deschis la Trezoreria Tîrgu Neamț, reprezentată de ......................................, în calitate de director executiv  

 
 

 
2. ____________________________________________CNP__________________________ 
(numele beneficiarului de servicii sociale) denumit în continuare beneficiar, cu domiciliul /reşedinţa în 
localitatea Tîrgu Neamţ,str. __________________________________________,nr.____________ 
bl.________ap.__________judeţul Neamţ, (adresa în fapt: str. ___________________________nr. _____, 
bl. ________ap. _____ posesor al B.I./C.I. seria_____nr. _____________eliberat/eliberată la data de 
_____________, de ________________________  
 
reprezentat prin domnul/doamna.................................................................................. domiciliat(ă) în 
............................, str......................................., nr..........., bl........sc.........ap.........,posesor /posesoare  al/a 
B.I./C.I. seria........ nr............., eliberat(ă) la data de ...................de către .......................................... 
conform................................................................................................................................................ 
(se va menționa actul care atestă calitatea de reprezentant) 
nr.................................../ data .............................................., 
 
2.Având în vedere : 
 

- Dispozitia Primarului orașului Tg. Neamț  nr._____________, din data de________________ 
- Fișa de evaluare sociomedicala  nr. _________data_____________ 

            -     Plan individualizat de asistență și îngrijire nr_____din__________ 
 
3.Convin asupra următoarelor: 
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Obiectul contractului îl constituie acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu. 
Obiectivul general: creșterea calității vieții persoanei vârsnice prin acordarea serviciilor de îngrijire la 

domiciliu corespunzătoare nevoii identificate. 
Activitățile desfășurate în vederea asigurării serviciilor de îngrijire  la domiciliu a persoanelor vârstnice 
sunt: 
o ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena 

eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare. 
o ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei,efectuarea de cumpărături 

sau achitarea unor facturi, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării 
în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor. 

o asistență medicală (administrare medicație numai în conformitate cu prescripțiile medicale eliberate 
de medicii de familie sau cabinete medicale de specialitate), monitorizare în scop preventiv și terapeutic 
a stării de sănătate somatică și psihică; 
o informare si consiliere psihologică; 
o  servicii de reabilitare funcțională  (kinetoterapie, masaj). 
 

4. Durata contractului 
  
4.1. Durata contractului este de ____________ luni, de la data de _________până la data de 
________________. 

      4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor 
serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, revizuirea planului de asistență și 
îngrijire. 
  
5.Contravaloarea lunară a serviciilor sociale de îngrijiri la domiciliu este de_____________lei, la un 
tarif orar de ______lei și  se achită la casieria Primăriei  orașului  Tîrgu Neamț, din strada Stefan cel Mare, 
nr.62, în termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii Dispoziției de acordare servicii.  
Contribuția beneficiarului este in conformitate cu prevederile HCL ____din__________, în raport cu gradul 
de dependență stabilit prin fișa de evaluare, venitul beneficiarului și numărul de ore de îngrijiri la domiciliu. 

 
6. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:  

 
6.1. implementarea măsurilor prevăzute în  planul individualizat de îngrijire și asistență; 
6.2. reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale; 
6.3. revizuirea planului individualizat de asistenţă socială, în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile 

beneficiarului. 
 
7. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 

 
7.1. de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 
7.2. de a sista acordarea serviciilor sociale, către beneficiar în cazul în care constata că acesta i-a furnizat 
informaţii eronate; 
7.3. de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltaterea 
serviciilor sociale. 

 
8. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale: 

 
8.1. să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, 
precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 
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8.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă si ingrijire, cu respectarea 
acestuia şi a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale; 
8.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate; 
8.4. să fie receptiv şi să ţină 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; 
8.5.  să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: 

- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora; 
- oportunităţii acordării altor servicii sociale; 
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; 
- oricărei modificări de drept a contractului; 

8.6. să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să 
revizuiască planul individualizat de asistenţă şi îngrijire exclusiv în interesul acestuia; 
8.7. să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de 
servicii sociale; 
8.8. să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea 
serviciilor sociale; 
8.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate 
de acordarea serviciilor sociale; 

 
9. Drepturile beneficiarului 

 
9.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 3, furnizorul de servicii sociale va respecta 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 
9.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale: 
a) de a primi sevicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire  
b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia 

de dificultate; 
c) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; 
d) de a fi informat, în timp util si în termeni accesibili, asupra: 

• drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc; 
• modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; 
• oportuntăţii acordării altor servicii sociale; 
• listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; 
• regulamentului de organizare şi funcţionare; 

e)  de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care 
i se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există; 

f)   dreptul de a avea acces la propriul dosar; 
g)  de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 

 
    10. Obligaţiile beneficiarului: 
 
    10.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului 
individualizat de asistenţă şi îngrijire; 
   10.2. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi 
socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora; 
   10.3.  să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; 
   10.4. să achite plata  serviciilor în raport cu gradul de dependență stabilit în urma evaluarii și în raport cu 
veniturile ; 
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  10.5. să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării 
serviciilor sociale, în termen de 5 zile; 
   10.6. să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului  de  Îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.) 
 
  11. Soluţionarea reclamaţiilor  
 
  11.1 Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor 
sociale. 
  11.2 Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane 
din cadrul echipei de implementare a planului individualizat. 
  11.3 Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât 
beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de asistenţă 
socială şi de a formula răspuns în termen de maximum 15 zile de primirea reclamaţiei. 
 
  12. Rezilierea contractului 
 
 12.1 Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele: 

a) refuzul obiectiv al beneficiarului de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin 
reprezentant; 

b) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă 
este invocată de beneficiarul de servicii sociale; 

c) retragerea autorizaţiei de funcţionare a acreditării furnizorului de servicii sociale; 
d) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în 

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

acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; 
       
  13. Încetarea contractului 
  
 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele: 

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; 
b) acordul parților privind încetarea contractului; 
c) scopul contractului a fost atins; 
d) forța majoră, dacă este invocată; 
e) în cazul decesului beneficiarului; 
f) în situatia în care beneficiarul nu mai locuiește pe raza orașului Tîrgu Neamt; 
g) nerespectarea în mod repetat de catre beneficiar a termenilor contractuali; 

      h)  manifestarea unui comportament neadecvat fata de personalul care îi acordă servicii sociale; 
      i)  în situatia în care beneficiarul nu mai îndeplinește conditiile pentru care au fost acordate serviciile de 
îngrijire(expirare contract sau în cazul în care primește sprijin și îngrijire din partea altor instituții/persoane); 
       j) în situatia in care beneficiarul a fost incadrat in gradul grav de handicap și are asistent personal; 
       k)  în situația în care beneficiarul este internat intr-un centru de îngrijire și asistență; 
       l)  încheierea cu alte persoane a contractului de vanzare-cumparare a locuinței cu clauză de întreținere sau 
orice act juridic care prevede întreținerea; 
      m)  în situația în care se constată ca persoana vârstnică nu a plătit contribuția stabilită prin contract, conform 
hotărârii Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamt, pana la data de 5 a fiecărei luni pentru luna în curs. 
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       14. Clauze speciale 
        14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea 
clauzelor acestuia prin act adiţional; 
        14.2.  Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 
        14.3.  Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 
        14.4. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate. 
        14.5. După evaluarea rezultatelor serviciilor sociale acordate beneficiarului, respectiv revizuirea planului 
individualizat de îngrijire și asistență  poate fi încheiat un nou contract de acordare a serviciilor sociale la 
solicitarea beneficiarului. 

 Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii 
sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte contractantă. 

 
____________________ 
          (data )                                                     BENEFICIAR/Reprezentant legal  
     

                                                                                                           ____________________________ 
                                                                   (numele şi prenumele) 
         
         ____________________________ 
 
 
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
A ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 
       DIRECTOR EXECUTIV 
      
                      
  
 
      
Compartiment Financiar Contabil                           
                                                                                                        
                                                                                                        
                              
 
 
 
 
     Consilier  Juridic, 
                     
 
 
                       
                  


