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Acord – cadru 

nr.................... 

 

 pentru furnizarea de Servicii  sociale  acordate  în Centru de zi de recuperare pentru copii cu 

dizabilităţi, diagnosticați  cu  afecțiuni neuromotorii, osteoarticulare, reumatologice, 

oncologice și musculo-scheletale  

In temeiul 

- Legii nr.98/2016 – privind achiziţiile publice 

- Legii asistenței sociale nr. 292/2011 

- Ordinului  27/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de zi destinate copiilor 

1. Între 

 Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia,  B-dul Republicii, nr. 26, jud. Alba, cod fiscal nr.6576640, 

cont nr. RO46TREZ24A685050550118X, deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentată de d-

na Cristescu Adela Tania, având funcția de director executiv, în calitate de autoritate 

contractantă, pe de o parte 

 

 şi  

…........................................., cu sediul în …................, strada ….............................., 

nr. …...............jud.Alba, telefon,.........................................................., cod fiscal 

…....................., IBAN …......................................., deschis la ….............................., 

reprezentată prin …......................................, în calitate de furnizor, pe de altă parte a 

intervenit 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 Centru de zi de recuperare pentru copii 

cu dizabilităţi, cod CPV 85312120-6 în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru. 

Numărul  de beneficiari pentru care se previzionează a se oferi servicii sociale/terapii este de  

30 de copii/lună, pe durata derulării prezentului acord. 

2.2 Furnizorul se obligă ca serviciile sociale furnizate să respecte prevederile legale în 

vigoare – standardele minime obligatorii pentru centrele de zi prevăzute de Ordinul nr. 

27/2019 și prevederile din caietul de sarcini. 

2.3 Furnizorul se obligă să factureze lunar serviciile sociale acordate cu respectarea 

prevederilor din caietul de sarcini Capitolul XI 1 Obligațiile furnizorului, punctul 5. 

 

 3. Obligaţiile autorității contractante 
3.1 –Autoritatea contractantă se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite 

furnizorului, să achiziţioneze Servicii sociale acordate în Centru de zi de recuperare pentru 

copii cu dizabilităţi 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 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. 

 

 4.  OBIECTUL CONTRACTULUI 
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Obiectul contractului îl constituie:  Prestări servicii sociale/terapii în Centrul de zi de 

recuperare pentru copii cu dizabilităţi (cod 8891CZ-CIII), încadrați în grad de handicap, cu 

domiciliul/reședința în Municipiul Alba Iulia, diagnosticați cu afecțiuni neuromotorii, 

osteoarticulare, reumatologice, oncologice și musculo-scheletale.  
 
 

 5.Preţul unitar al serviciilor  
Valoarea lunară a contractului este de .......................... lei, pentru serviciile/terapiile 

prestate, iar valoarea acordului cadru pentru 24 de luni este de .......................................... lei. 

 

 6. Capacitatea  previzionată 
Numărul previzionat este de 30 beneficiari/lună  din municipiul Alba Iulia. 

 

  7. Durata acordului – cadru 

7.1 . Durata prezentului acord-cadru este de 2 ani, începând cu data de ..................... 

7.2 . Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de ................................. 

 

 8. Modificarea preţului 

     Modificarea preţului contractului dacă apar alte prevederi legislative care determină 

modificarea costurilor de furnizare a serviciilor sociale.  

 

 9. Comunicări 
9.1. (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. 

9.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

 10. Alte clauze 

10.1.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 culpă, autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia o noua procedură de atribuire 

pentru achiziţionarea serviciilor necesare. 

10.2. Furnizorul în culpă va suferi consecințele prevăzute în acordul-cadru dar şi cele 

prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la plata daunelor interese, pentru neîndeplinirea 

obligaţiilor în sarcina sa. 

10.3. Orice modificare în structura organizatorică a furnizorului care nu aduce 

atingere derulării în bune condiții a acordului cadru, va fi consemnată printr-un act adițional 

la prezentul acord cadru. 

 11. Încetarea Acordului Cadru 

Prezentul Acord Cadru încetează în una din următoarele situaţii: 

a)   împlinirea duratei acordului cadru; 

b) prin denunțarea unilaterală a acordului cadru de către autoritatea 

contractantă/furnizor, 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 

licențierea serviciilor sociale sau licența îi este retrasă/suspendată; 
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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.     

 12.  ANEXE -   Caietul de sarcini 

    

 
          Direcția de Asistență Socială                                                                                            Furnizor                                                                                                                                                    

 din subordinea Consiliului Local Alba Iulia                                                                                                                                

                    Director executiv 
 

 

 
           
Serviciul Financiar, Administrativ,                       

                Achiziții Publice 

                  Șef serviciu 

           

              

 

 

 

                 Vizat Juridic 
                    

 


