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Acord - cadru
pentru furnizarea de servicii sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor
adulte cu handicap afectate de scleroză multiplă
nr._______ / __________________

In temeiul
-

Hotărârii nr. 94/26.05.2016 a Consiliului Judeţean Alba privind aprobarea
standardul de cost pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate
persoanelor adulte cu handicap afectate de scleroză multiplă

-

Hotărârii nr. 70/27.03.2014 a Consiliului Judeţean Alba prin care Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba îi sunt delegate
obligaţiile de a organiza contractarea serviciilor sociale
Legii nr.98/2016 - privind achiziţiile publice
Legii asistenţei sociale nr. 292/2011

1. între
Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Alba, cu sediul în Alba
Iulia, B-dul. 1 Decembrie 1918 nr. 68, jud. Alba, telefon 0258/818266 şi fax 0258/817037,
cod fiscal nr. 9266163, cont nr. R028TREZ24A680600203030X, deschis la Trezoreria Alba
Iulia, reprezentată prin Prof. Sorin Valerian Chirilă, având funcţia de Director General şi ec.
Mircea Cristea, având funcţia de Director Executiv, în calitate de autoritate contractantă,
pe de o parte
Şi

în calitate de furnizor, pe de altă parte
a intevenit prezentul acord-cadru.
2. Obligaţiile furnizorului
2.1 Furnizorul se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu autoritatea
contractantă, să furnizeze servicii sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte
cu handicap afectate de scleroză multiplă din jud. Alba, cod CPV 85310000-5 în condiţiile
convenite în prezentul acord-cadru. Numărul maxim de beneficiari pentru care se
previzionează a se oferi servicii sociale este de 50 persoane adulte cu handicap, afectate de
scleroză multiplă, pe toată durata derulării prezentului acord.
2.2 Furnizorul se obligă ca serviciile sociale furnizate să respecte prevederile legale în
vigoare - standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate
prevăzute de Ordinul nr. 2126/2014.
3. Obligaţiile autorităţii contractante
3.1 - Autoritatea contractantă se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite
furnizorului, să achiziţioneze servicii sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor
adulte cu handicap afectate de scleroză multiplă din jud. Alba, în condiţiile convenite în
prezentul acord-cadru.
3.2 - Autoritatea contractantă se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o
nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac
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obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care furnizorul declară că nu mai are
capacitatea de a le furniza.
3.3 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractele de achiziţie publică
subsecvente Acordului Cadru numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite
prin prezentul Acord Cadru.
3.4 - Autoritatea contractantă, de fiecare dată când intenţionează să atribuie un contract de
achiziţie subsecvent acordului cadru, are obligaţia de a se consulta în scris cu furnizorul de
servicii sociale solicitându-i acestuia, în funcţie de necesităţi, completarea ofertei.
4. Preţul unitar al serviciilor
4.1. Tariful unitar al serviciilor, este de .................. lei/beneficiar/lună. Preţul poate
include decontarea tuturor cheltuielilor realizate de către furnizor în scopul furnizării
serviciilor cu respectarea cerinţelor impuse prin Ordinul nr. 2126/2014 pentru aprobarea
Standardelor minime de calitate şi stabilite în prezentul contact, în limitele valorice ale
contractului.
5. Capacitatea maximă previzionată
5.1. Numărul maxim previzionat este de 50 beneficiari pentru care se prestează servicii
sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte cu handicap afectate de scleroză
multiplă din jud. Alba.
6. Durata acordului- cadru
6.1 . Durata prezentului acord-cadru este de 3 ani, începând de la data d e ..........
6.2 . Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data d e ....................
7. Modificarea preţului
7.1. Modificarea preţului contractului dacă se modifică costul standard prevăzut în HG
978/2015 ori dacă apar alte prevederi legislative care determină modificarea costurilor de
furnizare a serviciilor sociale.
8. Comunicări
8.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
8.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
9. Alte clauze
9.1. în cazul în care furnizorul căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru
încheierea unui contract subsecvent, nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din
propria culpa, autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia o noua procedura de atribuire
pentru achiziţionarea serviciilor necesare.
9.2. Furnizorul în culpa va suferi consecinţele prevăzute în acordul-cadru dar şi cele
prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la plata daunelor interese, pentru neîndeplinirea
obligaţiilor în sarcina sa.
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9.3. Orice modificare în structura organizatorică a furnizorului care nu aduce atingere
derulării în bune condiţii a acordului cadru, va fi consemnată printr-un act adiţional la
prezentul acord cadru.

10. încetarea Acordului Cadru
Prezentul Acord Cadru încetează în una din următoarele situaţii:
a) împlinirea duratei acordului cadru;
b) prin denunţarea unilaterală a acordului cadru de către autoritatea
contractantă/fumizor, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut
fi prevăzute la data încheierii prezentului acord cadru şi care conduc la modificarea clauzelor
în aşa măsură încât îndeplinirea acordului cadru ar fi contrară interesului public;
c) furnizorul de servicii sociale nu respectă prevederile din caietul de sarcini privind
depunerea documentaţiei pentru licenţierea seerviciilor sociale sau licenţa îi este
retrasă/suspendată;
d) furnizorului de servicii sociale îi este retrasă sau suspendată acreditarea ;
e) prin reziliere de plin drept a Acordului Cadru fără a mai fi necesară intervenţia
instanţelor judecătoreşti sau punerea în întârziere a părţii în culpă (pact comisoriu de grad
IV), în situaţia în care oricare din părţile contractante nu îşi îndeplineşte obligaţiile sau le
îndeplineşte în mod necorespunzător ori cu întârziere. Acordul cadru va fi reziliat în termen
de 15 zile de la transmiterea notificării de reziliere a contractului de către partea care nu este
în culpă, cu posibilitatea de a pretinde daune interese.
Părţile au înţeles să încheie azi ......................... prezentul acord-cadru, în două
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Autoritatea contractantă
D.G.A.S.P.C. ALBA

Furnizor

CONTRACT SUBSECVENT Nr.
pentru furnizarea de servicii sociale
la Acordul cadru nr.
pentru furnizarea de servicii sociale acordate în
comunitate, destinate persoanelor adulte cu handicap afectate de scleroză multiplă
Părţile contractante:
1.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în
Alba Iulia, bid. 1 Decembrie 1918 nr.68, judeţul Alba, telefon 0258/818266, 816385 şi fax
0258/817037, cod fiscal 9266163, cont R028TREZ24A680600203030X, deschis la
Trezoreria Alba Iulia, reprezentată prin domnul prof. Sorin Valerian Chirilă, director general
şi ec. Mircea Cristea, director executiv, în calitate de autoritate contractantă;
Şi

în calitate de furnizor,
convin asupra următoarelor:
1. DEFINIŢII
1.1. contract de furnizare de servicii sociale - actul juridic ce reprezintă acordul
de voinţă al celor două părţi, încheiat între serviciul public de asistenţă socială, în calitate de
autoritate contractantă, şi un furnizor autorizat de servicii sociale, în calitate de furnizor;
1.2. serviciile sociale - un ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde
nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor
situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prezervarea autonomiei şi
protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru
promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii, definite în condiţiile
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003. cu modificările şi completările ulterioare;
1.3. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se
datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii
contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului;
1.4. beneficiar/lună - persoana sau persoanele care însumat au obţinut servicii
sociale o lună calendaristică;
1.5. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie: furnizarea serviciilor sociale acordate în
comunitate, destinate persoanelor adulte cu handicap afectate de scleroză multiplă din jud.
Alba, în condiţiile reglementate prin Ordinul 2126/2014 pentru aprobarea Standardele minime
de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, serviciile oferindu-se pentru un
număr de maximum 50 beneficiari, persoane adulte cu handicap, afectate de scleroză multiplă
din jud. Alba.

3. COSTUL SERVICIILOR SOCIALE
Costul serviciilor sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte cu
handicap afectate de scleroză multiplă din jud. Alba, este de ......................... lei
/beneficiar/lună pentru un număr de maximum 50 beneficiari. Pentru persoanele care nu
beneficiază de servicii o lună integrală, plata se face proporţional cu numărul de zile din lună
pentru care s-au oferit serviciile, indiferent dacă persoana pleacă sau vine în cursul lunii.
4. MODALITĂŢI DE PLATĂ
4.1. Autoritatea contractantă va efectua plata către furnizor după cum urmează:
4.1.1. Plata se va face în lei, prin virament cu Ordin de plată, în contul
furnizorului, în perioada 24 şi 31 ale lunii, pentru luna anterioară pentru care serviciile au fost
prestate. Plata se face în baza facturii emise de către furnizorul de servicii sociale;
4.1.2. Plata se va face din Titlul 20 Cheltuieli cu bunuri şi servicii şi va fi
supusă eventualelor modificări ale acestor tipuri de cheltuieli dispuse prin acte normative
aplicabile instituţiilor publice;
4.2. Autoritatea contractantă nu acordă avans furnizorului.
5. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Durata contractului este de la data de ..................... până la data de
........................şi poate fi prelungit în condiţiile legii;
5.2. După expirarea termenului, părţile îşi rezervă dreptul să încheie un nou
contract subsecvent, dacă activitatea decurge în condiţii optime, în baza Acordului cadru nr.

6. DREPTURILE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE
6.1. De a primi de la furnizor rapoarte: raportul de activitate cu privire la acordarea
serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract, precum şi lista nominală a
beneficiarilor;
6.2. De a utiliza date denominalizate în scopul întocmirii de statistici, pentru
dezvoltarea serviciilor sociale;
6.3. De acces, conform legii, la informaţii personale cu privire la beneficiarii
serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;
6.4. De acces la date referitoare la spaţii/resurse umane/mijloace financiare/alte
bunuri şi servicii în scopul edificării autorităţii contractante cu privire la respectarea
indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa 1 - Plan de monitorizare a indicatorilor de
performanţă, în acest sens autoritatea contractantă putând solicita, dacă este cazul, un
centralizator privind justificarea sumelor primite până la luna anterioară pentru care se solicită
plata.
6.5. Să asigure, la cerere, furnizorului îndrumare metodologică cu privire la
domeniul serviciilor sociale.

7. OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE
7.1. Să acorde furnizorului, după caz, dreptul de folosinţă gratuită asupra spaţiilor şi
bunurilor, pe bază de convenţie privind darea în folosinţă cu titlu gratuit a imobilului şi
bunurilor mobile;
7.2. Să urmărească şi să verifice modul în care sunt respectate standardele de
calitate pentru serviciile acordate, completând în acest sens Planul de monitorizare a
indicatorilor de performanţă;
7.3. Să furnizeze următoarele servicii în condiţiile prevăzute de Ordinul 2126/2014
pentru aprobarea privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au
părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în
dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem
integrat şi cantinelor sociale;
7.3.1.Servicii de monitorizare:
1. monitorizează semestrial/anual, conform planului de monitorizare modul de furnizare a
serviciilor sociale în centru de informare şi consiliere în scleroză multiplă;
2. realizează activitatea de monitorizare a centrului prin personal calificat;
3. verifică modul de îndeplinire a obiectivelor prevăzute de obligaţiilor contractuale ale
furnizorului şi ordonanţează facturile emise de furnizorul privat de servicii în vederea
asigurării resurselor financiare necesare respectării standardelor de calitate la nivelul SS;
4. acordă consiliere de specialitate în vederea dezvoltării de servicii sociale în funcţie de
nevoile identificate când e cazul.
7.4. Să respecte, conform legii, confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor
primite de la furnizor şi să asigure securizarea acestor date;
7.5. Să deconteze lunar, între 24 şi 31 ale lunii, suma în cuantum de
.............................. lei/beneficiar/lună pentru fiecare beneficiar pentru care s-au prestat
servicii sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte cu handicap afectate de
scleroză multiplă din jud. Alba, în luna precedentă. Decontarea se face proporţional cu
numărul de zile din lună pentru care s-au oferit serviciile, indiferent dacă persoana pleacă sau
vine în cursul lunii. Decontarea se face în baza facturii emise de către prestatorul de servicii
sociale la care se anexează lista nominală a beneficiarilor, precum şi raportul de activitate
lunară;
7.6. Suma prevăzută la pct. 7.5 va fi plătită din Titlul 20 Cheltuieli cu bunuri şi
servicii şi va fi supusă eventualelor modificări ale acestor tipuri de cheltuieli dispuse prin acte
normative aplicabile instituţiilor publice;
7.7. Să asigure, la cerere, rezolvarea eventualelor disfuncţii ce pot apărea în
respectarea drepturilor beneficiarilor referitoare la accesul la serviciile publice de instrucţieeducaţie şi sănătate;
7.8. Să verifice modul de îndeplinire a obiectivelor prevăzute de obligaţiilor
contractuale ale furnizorului şi ordonanţează facturile emise de furnizorul privat de servicii în
vederea asigurării resurselor financiare necesare respectării standardelor de calitate;
7.9. Să Acorde consiliere de specialitate în vederea dezvoltării de servicii sociale în
funcţie de nevoile identificate, când e cazul.

8. DREPTURILE FURNIZORULUI
8.1. De a primi, după caz, dreptul de folosinţă gratuită asupra spaţiului şi bunurilor,
pe bază de convenţie privind darea în folosinţă cu titlu gratuit a imobilului şi bunurilor
mobile, în vederea susţinerii acordării tipurilor de activităţi prevăzute în prezentul contract;
8.2. De a primi din partea autorităţii contractante îndrumare metodologică, la
solicitare;
8.3. De a participa la şedinţele autorităţii contractante în cadrul cărora se iau decizii
cu impact asupra serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;
8.4. De a fi consultat în elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor
sociale, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
8.5. De a utiliza date denominalizate, în scopul întocmirii de statistici pentru
dezvoltarea serviciilor sociale;
8.6. De a realiza acţiuni, activităţi, proiecte la care să participe beneficiarii şi să
ofere serviciile sociale specializate;
8.7 De a diversifica serviciile specializate în funcţie de nevoile copiilor/tinerilor;
8.8 D ea promova drepturile copilului, precum şi interesul superior al acestuia;
8.9. De a aduce îmbunătăţiri procedurilor de lucru în vederea atingerii scopului
prezentului contract, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
8.10. De a organiza întâlniri de lucru pe caz sau care au ca scop îmbunătăţirea
colaborării cu beneficiarul;
8.11. De a realiza împreună cu beneficiarul evaluarea acţiunilor realizate în
comun şi, după caz, să propună măsuri pentru eficientizarea colaborării;
8.12. De a atrage fonduri suplimentare în vederea susţinerii furnizării serviciilor
sociale de zi.
9. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI
9.1. Să furnizeze servicii sociale în conformitate cu Ordinul 2126/2014 privind
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;
9.2. Să transmită autorităţii contractante documentele stipulate în contract;
9.3. Să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor în legătură
cu obiectul prezentului contract;
9.4. Să asigure următoarele servicii personalizate:
9.4.1. Servicii acordate beneficiarilor
9.4.1.l.Conditii de infrastructura
1. cel puţin un birou/oficiu destinat personalului care coordonează serviciu
2. fişete/dulapuri închise
3. cabinet pentru personalul de specialitate, dotat corespunzător (mobilier şi
echipamente IT computer/laptop cu acces la internet, telefon fix sau mobil, echipamente
necesare activităţii specialiştilor).

4.
cabinete/săli cu destinaţie specială (reuniuni, organizare de activităţi de socializare,
terapie de grup, sesiuni de informare şi educare, evenimente de sensibilizare a populaţiei, etc);
în funcţie de scopul/funcţiile sale şi activităţile desfăşurate :
1.
are încheiate convenţii/contracte pentru închirierea de spaţii adecvate activităţilor
desfăşurate sau dispune de resursele financiare pentru închirierea acestora;
2. di spune de mijloace de transport
3.
are încheiate convenţii/contracte pentru închirierea mijloacelor de transport necesare
activităţilor de colectare şi distribuire a ajutoarelor materiale şi ajutoarelor alimentare, sau
dispune de resursele financiare pentru închirierea acestora, după caz
4.
dispune de dotările necesare (mobilier, echipamente, spaţii de depozitare autorizate,
şa.) pentru desfăşurarea activităţilor;
5.
dispune de documentele prin care se atestă provenienţa materialelor stocate care se
distribuie ca ajutoare.
6. spatii igienico-sanitare, baie
7. spaţii de depozitare pentru materiale igienico-sanitare, dispozitive medicale etc.
9.4.1.2. Conditii logistice
1. Prosoape, jaluzele
2. Materiale pentru curăţenie
3. Materiale igienico-sanitare
4. Scaune rulante, paturi medicale pentru persoanele imobilizate, cadru pt. deplasare
9.4.1.3. Condiţii privind activitatea:
1.
spaţiile comune sunt igienizate conform cerinţelor prevăzute în normele de igiena
colectiva;
2.
personalul cunoaşte si respectă cerinţele minime privind asigurarea si întreţinerea
curteniei in toate spatiile, precum si cerinţele obligatorii privind întrebuinţarea materialelor
dezinfectante.
9.4.2. Servicii de informare şi consiliere
9.4.2.I.Condiţii logistice:
1.
rechizite, echipamente electronice, acces la internet, telefonie
fixă şi mobilă, birou, imprimantă, autovehicul,etc.;
9.4.2.2.Condiţii privind activitatea
1. Fiecare adult are desemnat un responsabil de caz.
2. Fiecare adult beneficiază de sprijin pentru formarea unei conduite
sociale acceptabile şi controlul pozitiv al comportamentului.
3. Fiecărui adult îi sunt asigurate şi respectate intimitatea şi
confidenţialitatea
4. Fiecare adult este protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării
5. Fiecare adult este informat şi consiliat cu privire la drepturile sociale,
prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la
creşterea riscului de excluziune socială (violenţa în familie, traficul de
persoane, delincvenţă, ş.a.), precum şi măsurile de sprijin în vederea

facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a
categoriilor de persoane defavorizate;
9.4.3. Servicii de acces pe piaţa muncii
9.4.3.1Condiţii logistice, în funcţie de nevoi:
1. aparatura, echipament şi materiale necesare în
accesarea
informaţiilor cu privire la obţinerea unui loc de muncă;
2. acces la mijloc de transport pentru realizarea deplasărilor bursa
locurilor de muncă (după caz, la nevoie)
9.4.3.2. Condiţii privind activitatea
1 .suport pentru obţinerea unui loc de muncă
2. suport menţinerea pe piaţa muncii,
3. facilitarea accesului la servicii de formare facilitarea accesului la
reconversie profesională,
4. orientare vocaţională.
9.4.4.Servicii de facilitare a accesului la o locuinţă:
9.4.4.1.Condiţii de logistică:
1. aparatura, echipament şi materiale necesare în
accesarea
informaţiilor cu privire la obţinerea unui loc de muncă;
2. acces la mijloc de transport pentru realizarea deplasărilor bursa
locurilor de muncă (după caz, la nevoie)
9.4.4.2. Condiţii privind activitatea administrativă:
1. colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială şi autorităţile
administraţiei publice locale,
2.
întocmirea şi obţinerea documentelor care evidenţiază situaţia
de dificultate a persoanei/familiei,
3.
identificare locuinţe sociale şi locuinţe cu chirii accesibile,
4.
promovarea responsabilităţii sociale a dezvoltatorilor imobiliari,
5.
protecţia drepturilor la o locuinţă, etc.;
9.4.5. Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos
9.4.5.1Condiţii logistice, în funcţie de nevoi:
1. aparatura, echipament şi materiale necesare în
accesarea
informaţiilor cu privire la obţinerea unui loc de muncă;
2. acces la mijloc de transport pentru realizarea deplasărilor la unitîţi
medicale (după caz, la nevoie)
9.4.5.2. Condiţii privind activitatea
1 . facilitarea accesului la servicii medicale,
2. organizarea acţiunilor şi/sau promovarea participării la activităţi de
educaţie fizică sau sportive,
3. organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi
culturale şi artistice,
4. excursii şi drumeţii,

5. promovarea activităţilor de voluntariat, etc.;
9.4.6. Servicii de comunicare şi monitorizare situaţii de risc
9.4.6.1 Condiţii logistice, în funcţie de nevoi:
1. acces la mijloc de transport pentru realizarea deplasărilor la
domiciliul beneficiarilor din j ud. Alba (după caz, la nevoie)
9.4.6.2. Condiţii privind activitatea
1. telefonul fix sau mobil,
2. monitorizarea persoanelor vârstnice singure şi bolnavi cronici cu
venituri mici, persoanelor adulte cu scleroză multiplă, etc.;
9.4.7. Servicii de acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării
sociale
9.4.7.1 Condiţii logistice, în funcţie de nevoi:
1. acces la mijloc de transport pentru realizarea deplasărilor la
domiciliul beneficiarilor din j ud. Alba (după caz, la nevoie)
9.4.7.2.
Condiţii privind activitatea
1. acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale, la
nevoie.
9.4.8. Servicii de procurare a actelor de identitate
9.4.8.1Condiţii logistice, în funcţie de nevoi:
1. acces la mijloc de transport pentru realizarea deplasărilor
domiciliul beneficiarilor din jud. Alba (după caz, la nevoie)
9.4.8.2. Condiţii privind activitatea
1. procurarea actelor de identitate, la nevoie.

la

9.4.9. Servicii de promovare a incluziunii sociale
9.4.9.ICondiţii logistice, în funcţie de nevoi:
1. acces la mijloc de transport pentru realizarea deplasărilor la
domiciliul beneficiarilor din jud. Alba (după caz, la nevoie)
9.4.9.2. Condiţii privind activitatea
1. conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de
excluziune socială,
2. respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă
social,
3. mediere socială, ş.a.;
9.5.
Să respecte prevederile Ordinul 2126/2014 privind aprobarea Standardelor
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,
persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor
categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în
comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;

9.6. Să factureze lunar, între 1 şi 5 ale lunii, suma în cuantum d e ...............................
lei/beneficiar/lună pentru fiecare beneficiar pentru care s-au prestat servicii sociale acordate
în comunitate, destinate persoanelor adulte cu handicap afectate de scleroză multiplă din jud.
Alba, în luna precedentă. Decontarea se face proporţional cu numărul de zile din lună pentru
care s-au oferit serviciile, indiferent dacă persoana pleacă sau vine în cursul lunii. Decontarea
se face în baza facturii emise de către prestatorul de servicii sociale la care se anexează lista
nominală a beneficiarilor, precum şi raportul de activitate lunară;
9.7. Să răspundă de întreaga activitate desfăşurată în cadrul serviciului şi de
respectarea drepturilor beneficiarilor ocrotiţi;
9.8. Să respecte confidenţialitatea datelor şi informaţiilor în legătură cu obiectul
prezentului contract, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
9.9. Să comunice lunar la DGASPC Alba dinamica beneficiarilor - intrări/ieşiri;
9.10. Să obţină toate autorizaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (autorizaţia
pentru securitatea şi sănătatea în muncă, securitate la incendii, sanitar - veterinară, de
sănătate, mediu) pentru desfăşurarea în condiţii optime a serviciilor de protecţie a
persoanelor adulte cu handicap;
9.11. Să organizeze şi să răspundă de asigurarea măsurilor de protecţie a muncii,
fiind de asemenea obligată să respecte condiţiile care au stat la baza eliberării autorizaţiei
PSI şi răspunde de organizarea activităţilor de apărare împotriva incendiilor conform
prevederilor legislaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă;
9.12.Să
răspundă
de
efectuarea
supravegherii
şi
verificării
instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR prin deservirea acestora cu personal
autorizat, conform cerinţelor prevăzute în prescripţiile tehnice aplicabile;
9.13. Să răspundă, în totalitate, de efectuarea verificărilor tehnice, la termenele
scadente, pentru instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR (CT şi conducte de gaz
natural);
9.14. Să răspundă în faţa inspecţiei sociale, pentru respectarea standardelor de
calitate în vigoare, cu privire la obiectul contractului;
9.15. Să accepte orice control planificat sau inopinat din partea instituţiilor abilitate
care vizează starea copiilor/tinerilor cu/fără dizabilităţi şi execuţia financiară;
9.16. Să răspundă de respectarea următoarelor norme de protecţia muncii:
a) Stabileşte măsurile tehnice, organizatorice, igienico-sanitare şi de
altă natură necesare a se realiza în activitatea ce va fi prestată, astfel
încât să prevină evenimentele de muncă;
b) Organizează activitatea de aşa natură încât să nu pericliteze siguranţa
beneficiarilor;
c) Nominalizează salariaţii desemnaţi a-i reprezenta oficial în relaţiile
cu beneficiarul, cu precizarea limitelor de competenţă, până la care
sunt abilitaţi, pentru rezolvarea problemelor operative;
d) Instruieşte personalul propriu privind:
d.l) Măsurile de securitate a muncii pe care trebuie să le respecte,
corespunzător activităţii care urmează a fi prestată, pe baza
legislaţiei în vigoare şi a instrucţiunilor proprii

d.2) Locurile de muncă unde are acces şi căile de acces şi deplasare
pe care le poate utiliza spre acestea.
9.17.
Să respecte prevederile art. 175 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.319/2006, prin care se stabileşte procedura de comunicare, cercetare şi
înregistrare a unor eventuale accidente de muncă:
a) Furnizorul privat de servicii sociale este direct responsabil de
desfăşurarea propriei activităţi în condiţii de securitate şi sănătate în
muncă;
b) Comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentelor în muncă produse
în timpul furnizării serviciilor din contract, precum şi răspunderea
pentru acestea, cad în sarcina furnizorului;

10. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI
10.1. Caracterul confidenţial al tuturor informaţiilor cu privire la prezentul contract
este conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Legii
nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi Legii nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date;
10.2. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: de a
utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale;
10.3.
Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea
contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în
vederea îndeplinirii contractului;
10.4. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de
informaţii referitoare la contract, dacă:
a) Informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost
primită de la cealaltă parte contractantă; sau
b) Informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al
celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c) Partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
11. CONDIŢII DE FURNIZARE A SERVICIILOR SOCIALE
11.1. Serviciile sociale se vor acorda în conformitate cu standardele de calitate
specifice reglementate de Ordinul 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără
adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane
adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor
acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale,
11.2. Acreditarea furnizorilor de servicii si a serviciilor sociale se va face conform
legislaţiei în vigoare;

12. CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI CHELTUIELI NEELIGIBILE
12.1. Cheltuieli eligibile
a) cheltuieli de personal (include cheltuieli cu salariile şi alte drepturi
generate de raporturile de muncă, obligaţiile către bugetul general
consolidat al statului, bugetele locale, respectiv fonduri speciale,
indemnizaţiile de delegare şi deplasare, formare);
b) cheltuieli echipamente, tabere şi excursii;
c) cheltuieli cu transportul, reparaţiile auto, piesele auto, asigurarea auto,
impozitul, carburantul pentru autoturismul care deserveşte activitatea
serviciului;
d) cheltuielile de servicii şi utilităţi aferente spaţiului în care funcţionează
serviciul social: încălzire - inclusiv servicii de întreţinere a centralelor
termice, iluminat şi forţă motrică, apă, canal şi salubritate - inclusiv
cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile instalaţiilor aferente, vidanjare,
colectarea/depozitarea şi transportul materialelor periculoase, poşta,
telecomunicaţii, radio-tv, internet, contracte prestări servicii protecţia
muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor, aparatură electrocasnică,
mobilier;
e) cheltuieli cu medicamente, servicii medicale, materiale sanitare,
dezinfectanţi şi materiale pentru curăţenie;
f) cheltuielile curente de funcţionare a imobilului: întreţinerea clădirii,
instalaţiilor, igienizarea spaţiilor, menţinerea stării imobilului cel puţin
la nivelul tehnic anterior contractării; materiale de întreţinere şi
reparaţii ale spaţiilor, instalaţiilor şi echipamentelor efectuate în regie
proprie sau lucrări de reparaţii contractate cu firme specializate,
cheltuieli efectuate pentru amenajarea spaţiilor serviciului social, în
vederea obţinerii avizelor P.S.I. şi S.S.M ;
12.2. Cheltuieli neeligibile
a) reparaţii capitale ale imobilelor;
b) cheltuieli cu obiecte de inventar, altele decât cele necesare în furnizarea
serviciilor sociale de zi;
c) cheltuieli cu asigurările de bunuri, altele decât cele necesare în
furnizarea serviciilor sociale de zi;
d) cheltuieli care depăşesc preţul contractului pentru furnizarea serviciilor
sociale;
e) cheltuieli cu amortizările mijloacelor fixe aflate în proprietatea
autorităţii contractante şi date în folosinţa gratuită ofertantului
câştigător, pe perioada derulării contractului precum şi cheltuieli cu
amortizările mijloacelor fixe aflate în proprietatea furnizorului;
f) cheltuieli cu penalităţi, amenzi şi alte debite stabilite;
g) cheltuieli cu chiriile, altele decât cele necesare în furnizarea serviciilor
sociale de zi;

h) cheltuieli cu comisioane şi onorarii, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu
reclama şi publicitate, cheltuieli cu diferenţe de curs valutar şi cheltuieli
privind dobânzile;
i) orice cheltuieli, altele decât cele necesare în furnizarea serviciilor
sociale de zi.
13. SUBCONTRACTAREA
13.1. Furnizorul poate subcontracta părţi din activităţile componente ale serviciilor
sociale cu informarea prealabilă a autorităţii contractante;
13.2. Activităţile subcontractate vor fi realizate de către alţi furnizori de servicii
sociale acreditaţi, fără să fie afectate derularea serviciilor şi interesul superior al
beneficiarului;
13.3. Contractele cu subcontractanţii se vor realiza în aceleaşi condiţii cuprinse în
contractul semnat cu autoritatea contractantă (inclusiv condiţia ca subcontractanţii să fie
acreditaţi conform legii);
13.4. Furnizorul este deplin răspunzător faţă de autoritatea contractantă pentru
modul în care subcontractantul îşi îndeplineşte partea sa din contractul de subcontractare;
13.5. Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor pentru modul în
care îşi îndeplineşte partea sa din contract;
13.6. Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă
aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract;
14. CESIUNEA
Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate
prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al autorităţii contractante.
15. AMENDAMENTE
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, 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
contractului.
16. COMUNICĂRI
16.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris;
16.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii;
16.3. Furnizorul va comunica în termen de 30 de zile orice modificare cu privire la
datele, informaţiile şi documentele care au stat la baza semnării prezentului contract;
16.4. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau email, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
17. FORŢA MAJORĂ
17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă;

17.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acţionează;
17.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia;
17.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi
stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor;
17.5. Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data
semnării contractului, care împiedică executarea acestuia şi este invocată în termen de 6 luni,
este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă;
17.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
18. REZILIEREA CONTRACTULUI
18.1. Constituie motiv de reziliere a contractului următoarele:
a) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una
dintre părţi;
b) încălcarea de către furnizor a prevederilor legale cu privire la serviciile
sociale, dacă este invocată de autoritatea contractantă;
c) Retragerea sau anularea de către organele de drept a acreditării ca
furnizor de servicii sociale, expirarea valabilităţii acesteia ori limitarea
domeniului de activitate pentru care furnizorul a fost acreditat, în
situaţia în care această limitare afectează acordarea serviciilor prevăzute
de prezentul contract;
d) Schimbarea obiectului de activitate al furnizorului, în măsura în care
este afectată acordarea serviciilor prevăzute în prezentul contract;
e) Furnizorul nu respectă normele şi termenele stabilite de către autoritatea
contractantă;
18.2. Autoritatea contractantă / furnizorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral
contractul de servicii cu notificarea prealabilă în cel mult 30 de zile de la apariţia unor
circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la
modificarea prevederilor acestuia în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi
contrară interesului public.
19. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Constituie motiv de încetare a contractului următoarele:
a) Expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
b) Acordul părţilor privind încetarea contractului;
c) Obiectul contractului a fost atins;
d) Hotărârea definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti;
e) încetarea activităţii furnizorului prin desfiinţare, lichidare, dizolvare;
f)
Forţa majoră, dacă este invocată.

20. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
20.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea
ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de
soluţionare pe cale amiabilă;
20.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale autoritatea
contractantă şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală,
fiecare poate solicita comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se
poate adresa instanţelor judecătoreşti competente.
21. DISPOZIŢII FINALE
21.1. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în
vigoare în domeniu;
21.2. Limba care guvernează prezentul contract este limba română;
21.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din România şi poate fi modificat
printr un alt contract subsecvent sau act adiţional semnat de părţi, la iniţiativa oricăreia dintre
ele;
21.4. Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale în cadrul sistemului de
asistenţă socială a fost încheiat la sediul autorităţii contractante în 2 exemplare, câte unul
pentru fiecare parte contractantă.
22. ANEXE
Anexa 1: Planul de monitorizare a indicatorilor de performanţă
Anexa 2: Lista nominală a beneficiarilor
Anexa 3: Raport de activitate

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,
DGASPC Alba,

FURNIZOR,

