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SERVICIUL ………………………………………………………………… 
 
 

CONTRACT CU BENEFICIARUL/REPREZENTANTUL FAMILIEI 
 
 Încheiat astăzi……………………….între managerul de caz/responsabilul de 
caz……………………………………………………. şi domnul/doamna 
…………………………………………………………,  
având CNP .................................................................... 
și fără forme legale în………………………………………………………..  
 
în calitate de titular, părinte, reprezentant legal al copilului                 
1……………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………. 
6………………………………………………………………………………. 
7……………………………………………………………………………… 
8……………………………………………………………………………… 
9……………………………………………………………………………… 
10……………………………………………………………………………. 
 
      Planul de intervenții/planul de servicii a fost întocmit în acord cu 
beneficiarii/părinții/reprezentantul legal al copilului și aprobat prin dispoziția Primarului 
Sectorului 1 nr. …………....din data de   ...................... 
 

 
I.
 

Scopul contractului 

 Asigurarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în planul de intervenție/planul de 
servicii/planul de intervenţie personalizat. 



 
II.Obligaţiile părţilor: 

   IIA. Managerul de caz/Responsabilul de caz se obligă : 
a) Să asigure şi să faciliteze accesul beneficiarului/copilului şi al familiei la 

serviciile prevăzute în planul de interventie personalizat; 
b) Să reevalueze periodic şi să ajusteze planul de servicii şi planul de intervenţie 

personalizat, în raport cu situaţia actuală a copilului, în parteneriat cu familia, 
copilul, furnizorii de servicii şi autorităţile locale. 
 

 IIB. Beneficiarul/reprezentantul legal/părintele se obligă : 
a) Să facă  dovada utilizării ajutorului de urgenţă în scopul pentru care a fost 

acordat; 
b) Să ducă la îndeplinire măsurile stabilite prin planul de intervenţie personalizat;  
c) Să colaboreze activ cu managerul de caz/responsabilul de caz în scopul 

îndeplinirii prevederilor prezentului contract; 
d) Să respecte regulamentele de functionare ale instituţiei. 

 

Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui şi se încheie pe  perioada de 
implementare a planului de intervenție personalizat. 

III. Durata contractului 

 

a) Orice modificare adusă prezentului contract se face prin acordul ambelor părţi. 
IV Clauze finale 

b) În caz de nerespectare din motive obiective a celor stipulate în prezentul contract 
se va reevalua situaţia creată şi se vor stabili de comun acord noile măsuri care se 
impun (de ex. reducerea dimensiunilor planului actual, găsirea de soluții 
alternative, sprijin suplimentar, etc.); 

c) În caz de nerespectare a prevederilor din prezentul contract, acesta va fi reziliat și 
procesul de evaluare a situației  va fi  reluat printr-o altă solicitare. 

d) Planul de intervenție personalizat constitue anexă şi parte integrantă a prezentului 
contract. 

 
Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte .  

 
    Managerul de caz/                                                    Beneficiarul/Părinții/ 
        
    Responsabil de caz,                                                   Reprezentantul legal al copilului                                                    
  
     
     
     Semnătură,                                                                        Semnătură, 
                                                                                  
 
 
     Avizat Şef Serviciu ,                                                               
                                                                                        
                                                                                                Data…………………… 
 


