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JUDETUL VALCEA  

PRIMARIA COMUNEI BUNESTI 

NR.                  DIN 

 

 

CONTRACT CU FAMILIA COPILULUI CU DIZABILITATI SI/SAU CES 

 

 

Încheiat astăzi, ....................................................................,  între:  

Doamna/Domnul ................................................................................................, 

în calitate de primar/director executiv/director al primăriei/DGASPC/unităţii de 

învăţământ ................................................................................, adresa instituţiei 

................................................................................................................................  

şi  

Doamna/Domnul ................................................................................................., 

în calitate de părinte/reprezentant legal al copilului 

..............................................................................................................................., 

născut la data de ........................., domiciliat în 

..............................................................................................................................., 

pentru care CPC a decis încadrare în gradul de handicap 

grav/accentuat/mediu/uşor în temeiul Hotărârii nr. ........ la data de ...................... 

sau pentru care DGASPC a aprobat un plan de abilitare-reabilitare, anexă a 

raportului de evaluare complexă nr. ................/data ............................ ...........sau  

pentru care COSP a decis orientarea şcolară sau profesională .......................... în 

temeiul certificatului de orientare şcolară şi profesională nr. ............/data 

................................................................................................................................ 

  

I. Scopul contractului:  

Asigurarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în planul de abilitare-

reabilitare/planul de servicii individualizat.  

II. Obligaţiile părţilor:  

 

II.A. DGASPC, prin managerul de caz/SPAS, prin RCP/unitatea de învăţământ 

..............................................................................................................................., 

prin responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale 

..............................................................................................................................., 

se obligă la următoarele:  
a) să asigure şi să faciliteze accesul copilului şi familiei la beneficiile, serviciile 

şi intervenţiile prevăzute în planul de abilitare-reabilitare/planul de servicii 

individualizat, anexă la prezentul contract;  

b) să monitorizeze îndeplinirea obiectivelor din planul de abilitare-

reabilitare/planul de servicii individualizat;  



• prevederi exclusive pentru contractul cu DGASPC/unitatea de învăţământ:  

c) să revizuiască planul de abilitare-reabilitare/planul de servicii individualizat 

atunci când este cazul şi copilul nu necesită, totodată, revizuirea încadrării în 

grad de handicap, respectiv a orientării şcolare/profesionale înainte de expirarea 

termenului legal;  

• prevederi exclusive pentru contractul cu SPAS:  

d) să sesizeze managerului de caz modificările situaţiei copilului ce impun 

revizuirea planului de abilitare-reabilitare şi/sau reevaluarea încadrării în grad 

de handicap;  

e) să sprijine părintele pentru îndeplinirea procedurilor de reevaluare a 

încadrării în grad de handicap cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate specificate în certificatul de încadrare anterior;  

f) să pună la dispoziţia părinţilor formularele/tipizatele necesare completării 

dosarului pentru reevaluare;  

g) să programeze depunerea dosarului la DGASPC şi întâlnirea cu SEC, după 

caz;  

h) sa transmita prin fax /e-mail documente solicitate familiei sau SPAS de către 

SEC/managerul de caz în cursul reevaluării 

• prevederi exclusive pentru contractul cu unitatea de învăţământ:  

i) să sesizeze SEOSP modificările situaţiei copilului ce impun modificarea 

planului de servicii individualizat şi/sau orientarea şcolară sau profesională.  

 

II.B. Părintele/Reprezentantul legal se obligă:  

 

a) să asigure participarea copilului la activităţile prevăzute în planul de abilitare-

reabilitare/planul de servicii individualizat (să îl pregătească, să îl ducă la timp 

etc.);  

b) să colaboreze cu profesioniştii responsabili din planul de abilitare-

reabilitare/planul de servicii individualizat;  

c) să colaboreze cu managerul de caz/RCP/responsabilul de caz servicii 

psihoeducaţionale în scopul monitorizării planului de abilitare-

reabilitare/planului de servicii individualizat şi îndeplinirii prevederilor 

prezentului contract;  

d) să anunţe managerului de caz/RCP/responsabilului de caz servicii 

psihoeducaţionale orice problemă, criză, schimbare care poate conduce la 

schimbarea planului de abilitare-reabilitare/planului de servicii individualizat şi 

reevaluarea încadrării în grad de handicap/reorientarea şcolară sau profesională 

înainte de termenul legal;  

e) să păstreze toate documentele copilului într-un dosar;  

• prevederi exclusive pentru contractul care are drept anexă planul de abilitare-

reabilitare:  



f) să utilizeze beneficiile de asistenţă sociale primite exclusiv pentru copil/cu 

scopul pentru care au fost date, punând la dispoziţia DGASPC/SPAS 

documentele justificative la solicitare;  

g) să solicite reevaluarea încadrării în grad de handicap cu cel puţin 60 de zile 

înainte de expirarea perioadei de valabilitate specificate în certificatul de 

încadrare anterior;  

h) să participe la programele de transfer de deprinderi pentru părinţi în vederea 

abilitării-reabilitării copilului (dacă sunt în plan);  

i) să efectueze activităţile ce îi revin pentru acasă din programele de transfer de 

deprinderi pentru părinţi conform indicaţiilor terapeutului (dacă sunt cuprinse în 

plan);  

j) să participe la activităţile şi serviciile care îl vizează în mod direct (dacă sunt 

în plan).  

 

III. Durata contractului :  

Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui şi se încheie pe 

perioada de implementare a planului de abilitare-reabilitare/planului de servicii 

individualizat.  

 

IV. Clauze finale :  

a) Orice modificare adusă prezentului contract se face prin acordul ambelor 

părţi, prin notificare directă.  

b) În caz de nerespectare a prevederilor din prezentul contract, se va apela la 

mediere. Dacă medierea eşuează, contractul va fi reziliat şi întreg procesul de 

planificare se va relua.  

c) Falsul în declaraţii sau în înscrisuri se pedepseşte conform art. 326 din Codul 

penal.  

d) Planul de abilitare-reabilitare/Planul de servicii individualizat constituie 

anexă şi parte integrantă a prezentului contract.  

 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte.  

 
Semnătură primar/director executiv/director 
................................................................................................................................  

 

 
Semnătură manager de caz/RCP/responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale 
................................................................................................................................  

 

Semnătură părinte/părinţi/reprezentant legal al copilului 

............................................................................................................................. .. 


