
 

1 

 

                                                                                                                                     

Acord – cadru 

pentru furnizarea de Servicii  sociale  acordate în Centru de zi pentru copii- (zonele Centru, 

Lipoveni, Maieri, Partoș, Oarda de Jos, Oarda de Sus) nr.................................. 

 

In temeiul 

Legii nr.98/2016 – privind achiziţiile publice 

Legii asistenței sociale nr. 292/2011 

Ordinului nr. 27/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi 

destinate copiilor 

Hotărârea de Guvern nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile 

sociale 

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  

Asociația/Societatea ................, cu sediul în Alba Iulia, strada ....................nr..., jud. Alba, telefon/fax 

................., cod fiscal.............., cont,............. deschis la Trezoreria/Banca/,............. acreditată prin 

Certificatul de acreditare seria ....................... reprezentată de dl/d-na .........................., în calitate 

de....................., având funcția de ....................., în calitate de furnizor, pe de altă parte 

a intevenit prezentul acord–cadru.  

 

2.  Obiectul  acordului-cadru 

 Obiectul acordului-cadru îl constituie prestări  servicii sociale pentru ocrotirea/îngrijirea 

copilului în centru de zi, în condiţiile reglementate de  Ordinul 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor pentru un număr 

maxim de 20 de copii  cu domiciliul/reședința în municipiul Alba Iulia într-una din zonele: Centru, 

Lipoveni, Maieri, Partoș, Oarda de Jos, Oarda de Sus, copii cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani înscriși la 

cursurile din învățământul primar și gimnazial, cu risc de abandon școlar sau care întâmpină 

dificultăți în ceea ce privește acumularea cunoștințelor școlare și/sau copii cu părinți plecați la muncă 

în străinătate, lăsați în grija unui membru din familia extinsă ( rudele copilului până la gradul IV 

inclusiv),  aflați în cel puțin una din situațiile de mai jos: 

- copii proveniți din familii al căror venit net/membru de familie este mai mic sau egal cu 

salariul minim net pe economie; 

- copii proveniți din familii  monoparentale  al căror venit net/membru de familie este mai mic 

sau egal cu 1800 lei; 

           În cazul în care un membru al familiei prezintă probleme grave de sănătate ( boala oncologică) 

la admiterea in centru nu se va ține cont de veniturile familiei. 
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Notă: Prin familie se înțelege părinții și copiii acestora. Familia extinsă reprezintă rudele copilului 

până la gr. IV inclusiv.   Beneficiarii cu vârsta între 14-16 pot frecventa centrul până la finalizarea 

cursurilor școlare ale clasei a VIII-a. 

 Prin excepție, se acceptă copii cu domiciliul/reședința în Alba Iulia, care frecventează una din școlile 

aparținând   zonelor menționate mai sus.   

 

3. Descrierea serviciilor sociale – conform prevederilor Ordinului 27/2019, Modul III 

 3.1. Informare și consiliere............................................................................................. 

 3.2. Educație.................................................................................................................... 

 3.3. Recreere și socializare............................................................................................. 

 3.4. Pregătire pentru viaţă independentă...................................................................... 

 3.5. Reabilitare psihologică............................................................................................ 

 3.6. Servicii de alimentație.............................................................................................    

4.Capacitatea maximă previzionată 

Numărul maxim previzionat este de 20 beneficiari/lună  din municipiul Alba Iulia cu 

domiciliul/reședința, într-una din zonele Centru, Lipoveni, Maieri, Partoș, Oarda de Jos, Oarda de Sus, 

pentru care se prestează servicii sociale în centru de zi. 

5 . Preţul unitar al serviciilor  

5.1.Tariful unitar al serviciilor, este de: .............................. lei/beneficiar/lună în condițiile în care 

furnizorul contribuie cu diferența de..................... lei/beneficiar/lună, până la concurența valorii 

stabilite de standardul de cost în vigoare. 

 

6. Modalitatea de decontare lunară a serviciilor sociale se va face astfel:  

Furnizorul va emite factură lunar. Suma decontată lunar = nr beneficiari x valoare contractată 

/beneficiar/lună, în condițiile în care beneficiarii nu absentează de la activitățile  zilnice ale CZ. 

    Factura este însoţită de:   

tabel nominal cu prezența zilnică a beneficiarilor; 

raport de activitate lunar, structurat pe capitolele din prezentul Caiet de sarcini, semnat de 

personalul de specialitate și avizat de coordonatorul centrului; 

raport financiar structurat pe tipurile de cheltuieli eligibile enumerate la capitolul Cheltuieli eligibile, 

care conține și contribuția financiară a furnizorului, până la concurența sumei prevăzute de 

standardul minim de cost.Raportul financiar trebuie să aibă la bază documente financiar – contabile 

corect întocmite. Furnizorul are obligația de a cuprinde  în raportul financiar lunar, cheltuielile 

eligibile justificate cu facturi, chitanțe/bon fiscal, OP. Furnizorul demonstrează în raportul financiar 

contribuția proprie prin enumerarea documentelor justificative: facturi, chitanțe, bonuri, diferite 

contracte (inclusiv donație), avize, etc.    

orice alt tip de document solicitat de Direcția de Asistență Socială (DAS).     

 În situația în care cheltuielile lunare ale centrului nu vor atinge valoarea standardului de cost, 

se va deconta 70% din cheltuielile lunare totale ale centrului, cu condiția ca această sumă să fie 

formată din cheltuieli eligibile. 
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 În cazul în care beneficiarii au absențe se vor scădea zilele de absențe calculate în funcție de 

costul/zi/beneficiar din luna respectivă. 

 

7. Durata acordului – cadru 

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

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

 

8. Drepturile autorităţii contractante 

     8.1. De a primi de la furnizor: tabel nominal cu prezența zilnică a beneficiarilor; raport de 

activitate lunar, structurat pe capitolele din prezentul Caiet de sarcini, semnat de personalul de 

specialitate și avizat de coordonatorul centrului; raport financiar structurat pe tipurile de cheltuieli 

eligibile enumerate la capitolul Cheltuieli eligibile, care conține și contribuția financiară a 

furnizorului, până la concurența sumei prevăzute de standardul minim de cost.Raportul financiar 

trebuie să aibă la bază documente financiar – contabile corect întocmite. Furnizorul are obligația de a 

cuprinde  în raportul financiar lunar, cheltuielile eligibile justificate cu facturi, chitanțe/bon fiscal, OP. 

Furnizorul demonstrează în raportul financiar contribuția proprie prin enumerarea documentelor 

justificative: facturi, chitanțe, bonuri, diferite contracte (inclusiv donație), avize, etc.    

orice alt tip de document solicitat de Direcția de Asistență Socială (DAS).     

     8.2. De a utiliza date denominalizate în scopul întocmirii de statistici, pentru dezvoltarea 

serviciilor sociale; 

     8.3. De acces, conform legii, la informaţii personale cu privire la beneficiarii serviciilor sociale 

care fac obiectul prezentului contract; 

      8.4. De acces la date referitoare la spații/resurse umane/mijloace financiare/alte bunuri și 

servicii în scopul edificării autorității contractante cu privire la respectarea clauzelor din caietul de 

sarcini și din prezentul contract, 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. 

 

9. Drepturile furnizorului: 

    9.1. De a participa la şedinţele autorităţii contractante în cadrul cărora se iau decizii cu impact 

asupra serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract; 

  9.2. De a fi consultat în elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale, conform Legii 

nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

  9.3. De a utiliza date denominalizate, în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor 

sociale; 

    9.4. De a realiza acţiuni, activităţi, proiecte la care să participe beneficiarii şi să ofere serviciile 

sociale specializate; 

    9.5.  De a promova drepturile beneficiarilor; 

   9.6. De a aduce îmbunătățiri procedurilor de lucru în vederea atingerii scopului prezentului 

contract, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 
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   9.7. De a organiza întâlniri de lucru pe caz sau care au ca scop îmbunătăţirea colaborării cu 

beneficiarul; 

   9.8. De a atrage fonduri suplimentare în vederea susținerii furnizării serviciilor sociale de zi. 

 

10. Obligaţiile furnizorului 

Să furnizeze activitățile/serviciile sociale, prevăzute la capitolul V din prezenta documentație conform 

Standardului minim de calitate reglementate prin Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. 

Să transmită autorităţii contractante documentele stipulate în contract. 

Să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor în legătură cu obiectul 

prezentului contract. 

Să respecte prevederile reglementate prin Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de 

calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor și a celorlalte acte normative cuprinse în 

prezentul caiet de sarcini. De asemenea, va menționa în toate materialele publicitare precum și în 

rapoartele de activitate contribuția financiară a autorității contractante. 

Să factureze lunar contravaloarea serviciilor fără a se depăși valoarea standardului de cost/copil/lună 

prevăzut de HG 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale Anexa 1 

pct. 7 și fără a se depăși valoarea contractului/lună.  

Să răspundă de întreaga activitate desfășurată în cadrul serviciului și de respectarea   drepturilor 

beneficiarilor;    

Să dețină 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;    

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; 

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;  

 Să răspundă, în totalitate, de efectuarea verificărilor tehnice, la termenele scadente, pentru 

instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR (CT şi conducte de gaz natural); Să răspundă în faţa 

inspecţiei sociale și a altor instituții abilitate, pentru respectarea standardelor de calitate în vigoare, 

cu privire la obiectul contractului; 

 Să accepte orice control planificat sau inopinat din partea instituţiilor abilitate care vizează  

furnizarea serviciilor şi execuţia financiară; 

Să răspundă de respectarea prevederilor legislației din domeniul sănătății și securității muncii. 

Furnizorul privat de servicii sociale este direct responsabil de desfăşurarea propriei activităţi în 

condiţii de securitate şi sănătate în muncă.                                
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11. Obligaţiile autorității contractante 

11.1 –Autoritatea contractantă se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite furnizorului, 

să achiziţioneze Servicii sociale acordate în Centru de zi, în condiţiile convenite în prezentul acord-

cadru. 

11.2 – 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. 

11.3 – 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. 

12. Modificarea preţului 

12.1. Modificarea preţului contractului - dacă apar alte prevederi legislative care determină 

modificarea costurilor de furnizare a serviciilor sociale.  

13. Comunicări 

13.1. (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. 

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

confirmării în scris a primirii comunicării. 

14. Alte clauze 

 14.1.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. 

 14.2. 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. 

 14.3.Orice modificare care nu aduce atingere derulării în bune condiții a acordului cadru, va fi 

consemnată printr-un act adițional la prezentul acord cadru. 

15. Încetarea Acordului Cadru 

 Prezentul Acord Cadru încetează în una din următoarele situaţii: 

  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.     

16.  ANEXE -   Caietul de sarcini 

                Autoritatea contractantă                                                        Furnizor 

               Direcția de Asistență Socială                                                                                 Asociația                                                                                               

        din subordinea Consiliului Local Alba Iulia                                                                                                                                          

                     Director executiv                                                                                               Președinte 

                         Adela Cristescu                                                                                  

 

 

Serviciul Financiar, Administrativ, Achiziţii Publice                   

                             Șef serviciu 

                     Anton Carmen Maria 

              

 

                           Vizat Juridic 
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