CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PSIHOLOGICE PRIN PACHETUL ”PERFECT”
Nr. ________/________________
1. Furnizorul serviciilor psihologice:
CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE ROTARU T. TUDOR-ȘTEFAN, având sediul profesional situat în Iași, str.
Aeroportului, nr. 1D, bl. V, et. 3, ap. 20, județ IAȘI, codul de înregistrare: 1IS2504, cont IBAN nr.
RO82INGB0000999907413630 deschis la ING Bank București Centrala , reprezentat prin
Dl. ROTARU T. TUDOR-ȘTEFAN, psiholog cu drept de liberă practică, codul personal 09047 şi
2. Beneficiarul serviciilor psihologice:
______________, având domiciliul situat în _____, str. ________, nr. ____, bl. ____, sc. ___, et. ___, ap. ___ , județul
____, CNP:_________, act de identitate (C.I.), seria _____, nr. ______, eliberată de către ______, la data de _______,
număr de telefon __________________, adresă curentă de e-mail ____________________, cont IBAN nr.
__________________________ deschis la _______________________.
în temeiul dispozițiilor Legii nr. 213/2004 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin
H.G. nr. 788/2005, am convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii psihologice, având următoarele clauze:
Art. 1 Obiectul contractului (serviciile psihologice): 26 (douăzeci și șase) ședințe (câte o ședință pe săptămâna
calendaristică) de psihoterapie individuală sau consiliere psihologică prin pachetul de servicii PERFECT (pachet descris
în Anexa prezentului Contract) în perioada a ȘAPTE luni calendaristice între datele _________ și __________ (inclusiv
aceste date).
Art. 2 Durata și condițiile contractului: Prezentul contract intră în vigoare la data de _________ și își încetează efectele
prin consumarea fiecărei ședințe în parte dar numai târziu de data de expirare a perioadei de valabilitate a pachetului
PERFECT, respectiv ___________.
Art. 3 Prețul și modalitățile de plată:
a) Prețul convenit pentru întregul pachet PERFECT este de 3400 (treimiipatrusute) lei.
b) Părțile convin ca prețul pachetului PERFECT să fie achitat integral de către Beneficiar în contul Cabinetului
RO82INGB0000999907413630 deschis la ING Bank București Centrala sau prin bani lichizi, caz în care plata va fi
certificată cu factură și bon fiscal.
Art. 4 Drepturile și obligațiile părților
A. Beneficiarul serviciilor psihologice are următoarele drepturi și obligații:
a) să fie informat cu privire la condițiile prestării serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract;
b) să achite integral prețul serviciilor psihologice ce formează obiectul prezentului contract, indiferent de rezultatul
acestora, prin orice modalitate de plată acceptată de către Furnizorul serviciului psihologic, nu mai târziu de momentul
primei ședințe de psihoterapie din pachet;
c) să respecte indicațiile Furnizorului serviciului psihologic și să aibă un comportament civilizat pe toată perioada
prestării serviciilor psihologice;
d) să-și asume în totalitate declarația privind consimțământul informat, potrivit art. 11 din prezentul contract;
e) să negocieze temele de realizat între ședințe și să refuze, la momentul propunerii, o temă propusă de către Furnizor
dacă nu se poate angaja, din diverse motive, că o va efectua.
f) să beneficieze de 26 (douăzecișișase) ședințe de terapie individuală prevăzute in pachetul de servicii, doar în perioada
de valabilitate a acestuia, și doar în condițiile prezentului Contract.
B. Furnizorul serviciilor psihologice are următoarele drepturi și obligații:
a) să i se achite integral prețul serviciilor psihologice, specificat în prezentul contract, prin modalitatea de plată precizată,
indiferent dacă Beneficiarul renunță la a mai participa la serviciile psihologice, în condițiile specificate în prezentul
contract;
b) să întreprindă toate acțiunile pe care le consideră necesare în realizarea scopului prevăzut în obiectul contractului;
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c) să nu fie constrâns în nici un fel, cu privire la modalitatea exercitării profesiei;
d) să respecte confidențialitatea prezentului contract, precum și secretul profesional, potrivit dispozițiilor art. 46-48 din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005;
Art. 5 Încetarea, suspendarea și modificarea contractului
a) Prezentul contract poate înceta în cazul în care una dintre părțile contractante nu își respectă obligațiile stipulate, fără a
afecta însă sumele deja scadente, la data încetării contractului;
b) Contractul se consideră reziliat de drept în cazul în care psihologul cu drept de liberă practică este suspendat sau i se
retrage atestatul de liberă practică, caz în care Beneficiarul este despăgubit proporțional cu cantitatea de servicii
neonorate;
c) Contractul încetează la data de _________ ca urmare a expirării pachetului de servicii;
d) Contractul poate fi prelungit prin Act Adițional, la tariful standard de 200 de lei / ședință sau prin achiziționarea unui
alt pachet de servicii pentru care Beneficiarul este eligibil;
e) Contractul poate fi denunțat unilateral de către Furnizor, cel mai târziu cu două zile înainte de următoarea programare,
fără a motiva decizia, și prin rambursarea către Beneficiar a unei sume proporționale cu numărul de ședințe neonorate;
f) Contractul poate fi suspendat pe o perioadă de maxim 30 de zile numai cu acordul părților, exprimat în scris, într-un
Act Adițional.
Art. 6 Clauze suplimentare privind derularea contractului
a) Durata unei ședințe de psihoterapie este de 45 (patruzecișicinci) de minute;
b) Programările se fac telefonic, de comun acord cu 1-7 zile înainte de ședința de terapie;
c) Programările făcute pot fi anulate / modificate de către Beneficiar până cel târziu ora 22:00 din ziua anterioară
programării, prin telefon sau SMS la 0745-08.88.49;
d) Este obligația Beneficiarului de a se asigura că Furnizorul a primit informarea privitoare la anularea / modificarea
programării;
e) Programarea făcută și neonorată sau anulată în ziua în care ar fi trebuit să aibă loc ședința psihologică va fi considerată
consumată din pachet;
f) Temele care au fost negociate între Furnizor și Beneficiar devin obligatorii odată cu angajamentul Beneficiarului că le
va efectua, angajament luat la finalul ședinței în care acestea au fost negociate;
g) Furnizorul este exonerat de orice răspundere privind eficacitatea tratamentului terapeutic atunci când temele negociate
nu sunt efectuate cu strictețe;
Art. 7 Dispoziții finale
a) Furnizorul serviciilor psihologice nu răspunde pentru niciun prejudiciu patrimonial sau nepatrimonial pe care
beneficiarul l-ar putea pretinde în viitor din relațiile pe care cele două părți le-au avut ca urmare a prezentului contract, în
limitele Legii.
b) Orice litigiu decurgând din executarea prezentului contract va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în caz contrar va fi
adus la cunoștință Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, pentru mediere. În cazul în care în urma
medierii, litigiul nu fost soluționat, părțile se pot adresa instanțelor competente.
c) Clauzele prezentului contract sunt aplicabile, după caz, atât beneficiarilor persoane fizice cât și beneficiarilor persoane
juridice.
Art. 8 Subsemnatul __________________________________________________ (persoana fizică, client al
Furnizorului), declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință de scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile,
beneficiile, limitele confidențialității serviciilor psihologice, precum și de dreptul de a mă retrage oricând de la
participarea la desfășurarea serviciilor psihologice, în condițiile prezentului contract.
Prezentul contract a fost încheiat și va intra în vigoare, astăzi, _____________________, în 2(două) exemplare originale,
a câte 2 (două) pagini fiecare + 1 (una) anexă, câte un exemplar pentru fiecare parte.
Furnizorul serviciilor psihologice,
CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE
ROTARU T. TUDOR-ȘTEFAN
(semnătură, parafă și ștampilă)

Beneficiarul serviciilor psihologice,
(semnătură)
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Anexă la Contractul de prestări servicii psihologice nr. ___________ din data ________________.
Descrierea pachetului de servicii ”PERFECT”
Pachetul

Descrierea

Numărul de
ședințe incluse

Valabilitate
a

Costul total
(RON)

PERFECT

Pachetul este potrivit în special
persoanelor care au mai lucrat cu dr.
Rotaru și care se simt confortabil să
beneficieze de întrevederi săptămânale
în perioade lungi de timp. Poate fi
achiziționat ori de câte ori este nevoie.
Aveți libertatea de a programa în
fiecare săptămână câte o ședință de
psihoterapie, sau mai rar, timp de șapte
luni calendaristice. Mai mult, discountul pentru costul total al psihoterapiei
este semnificativ mai mare decât în
celelalte pachete.

26 (douăzeci și
șase) de ședințe de
terapie individuală

7 (șapte) luni
calendaristice

3400
(treimiipatrusute)

Furnizorul serviciilor psihologice,
CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE
ROTARU T. TUDOR-ȘTEFAN
(semnătură, parafă și ștampilă)
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Beneficiarul serviciilor psihologice,
(semnătură)

