
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTIUNEA IV 

 

 

 

MODEL ACORD – CADRU SI  

CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Model  
 

Acord – cadru de servicii 

nr.______________data_______________ 

 

1.Părţile acordului-cadru 

În temeiul Legii 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, a intervenit prezentul 

acord-cadru 

între 
INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA, cu sediul în Bucureşti, Sos. 

Viilor, nr. 90, sector 5, cod fiscal 4316180, cod IBAN: RO87 TREZ 7055 041XXX000271, 

deschis la Trezoreria sector 5,  tel./fax: 021/335.74.44, reprezentat legal prin  Manager ….., 

denumit in continuare – PROMITENT ACHIZITOR, 

şi  

S.C. ............................................. S.R.L., cu sediul în ....................., Str. ..................nr. ........, bl. 

........, sc. ....., ap. ...., sector/judet ......... Tel/Fax ...................., mobil ................ înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J........................, cod unic de înregistrare .................... având contul 

curent  IBAN nr. ............................ deschis la .........................., reprezentata prin ........................, 

in calitate de .................., parte denumită în  continuare PROMITENT-PRESTATOR. 

 

Au convenit să încheie prezentul Acord Cadru de Servicii ............................., ca urmare a 

aplicării procedurii de achiziţie publică ..........................,   Conform  Legii 98/2016,  cu 

modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

2. Scopul acordului cadru  

2.1 – Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor 

guverna contractele de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului 

acord. 

2.2 – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea categoriilor de servicii din 

anexa la prezentul acord-cadru. 

 

3. Durata acordului- cadru 

3.1 Durata prezentului acord-cadru este de …............ luni, adică de la................. până 

la................. 

 

4. Preţul unitar al serviciilor  

4 .1 –  Preţul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul prestator în propunerea financiară 

şi este prevăzut în anexa la prezentul acord-cadru. 

 

5. Ajustarea preţului  

5.1 - Pretul va mentinut neschimbat pe toata perioada acordului cadru.  

 

6. Cantitatea previzionată  

6.1 - Cantitatea previzionata de servicii ce urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente 

este prevăzută în anexa la prezentul acord-cadru. 

 



 7. Obligaţiile promitentului- prestator  

7.1 - Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută 

în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru. 

7.2 - Promitentul-prestator se obligă să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în acordul 

– cadru, ori de câte ori autoritatea solicită acest lucru. 

7.3 -  Promitentul-prestator se obligă să presteze serviciile in termen de ....................... 

7.4 – Promitentul-prestator se obligă să despăgubească promitentul -achizitor împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu serviciile prestate, şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 

o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

7.5 - Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin 

prezentul acord-cadru. 

 

8. Obligaţiile promitentului–achizitor  

8.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termenul 

convenit, respectiv in termen de ……….. zile de la inregistrarea facturii in unitate. 

8.2 - Promitentul-achizitor 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 promitentul prestator declară că nu mai are 

capacitatea de a răspunde solicitărilor. 

8.3 - Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când 

valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma 

contractelor subsecvente atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale 

impun obligaţii în raport cu anumite praguri valorice. 

 

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, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

10. Documentele acordului cadru: 

a) propunerea tehnică 

b)propunerea financiară 

c) caietul de sarcini 

 

11. Emiterea, semnarea şi executarea contractelor subsecvente 

11.1. Emiterea contractelor subsecvente cade în sarcina beneficiarului. 

11.2. Prestatorul este obligat ca în termen de 2 zile de la primirea notificării transmise de către 

beneficiar să se prezinte la sediul beneficiarului pentru semnarea contractului subsecvent. 

 

 



12. Încetarea acordului cadru 

12.1 – (1) Prezentul acord cadru încetează de drept prin ajungerea la termen 

           (2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: 

- prin acordul de voinţă al părţilor materializat într-o notificare emisa de una din părţi celeilate 

până cel mai târziu la data expirării prezentului Acord cadru; 

- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 

necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte, cu 

notificare prealabilă de 15 zile a părţii în culpă; 

prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor 

proceduri în raport cu anumite praguri valorice.  

           (3). Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 

scrisă, adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă intră în procedură de 

reorganizare şi faliment. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde beneficiarului numai 

plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinitä până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

 

13. Litigii 

Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- 

cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă. 

 

Părţile au convenit să încheie azi .............. prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte. 

 

 

PROMITENT ACHIZITOR,                                                            PROMITENT PRESTATOR, 

…………………………….                                                    ......................................................... 
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ANEXA 1 

Parte componenta a Acordului-cadru nr. ................ din ..................... 

 

PROMITENT ACHIZITOR,                                                                                         PROMITENT PRESTATOR, 

……………………………………                                                                                               ............................................................ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Nr. 

Crt. 
Serviciul Cod CPV UM 

Cantitate 

minima 

lunara 

Cantitate 

maxima 

lunara 

Cantitate 

minima 24 

luni 

 

Cantitate 

maxima 

24 luni 

 

Pret 

Unitar 

Lei 

Valoare 

minima 

lunara in lei 

fara TVA 

Valoare 

maxima 

lunara in 

lei fara 

TVA 

Valoare 

minima 

acord-

cadru 

in lei fara 

TVA 

 

 

Valoare 

maxima 

acord-

cadru 

in lei fara 

TVA 

 

TVA 

% 

1 
 

  
  

 
   

  
 

 

2 
 

   

 

 

   

  

 

 

 
VALOARE TOTALA   (TVA 0%)         
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MODEL 

 

CONTRACT  DE PRESTARI SERVICII 

 MEDICINA MUNCII nr.  ………..din ………………….. 

  

 

1.Părţile Contractului 
 
INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE « MARIUS NASTA », cu sediul in : Bucuresti, Sos. Viilor, Nr. 90, sect.5, 
telefon 021 / 335.69.00, fax 021 / 335.40.80, cod fiscal 4316180, cont trezorerie 
RO04TREZ70520F332100XXXX, deschis la Trezoreria sector 5, reprezentata prin Dr. Mahler Boca Beatrice – 
Manager, denumita in continuare – Achizitor 

 
             Şi 
 
………………………, cu sediul în ........................, str. …………………, nr………, sector ..........., telefon 
……………………………, fax …………………………., email ………………………….. , cod fiscal ……………………….., înregistrată 
la R.C. cu numărul …………………………….., cont ………………………………., deschis la TREZORERIE …………………………., 
reprezentată legal prin   administrator …………………………..,  în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1  În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă 
şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca 
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă 
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.  
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod 
diferit. 

mailto:office@alexis-medical.ro
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În baza prevederilor legale: 

- Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare 
- HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare 
- HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare 
- Ord.944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicala persoanelor expuse 

professional la radiatii ionizante 
Părţile, cu datele de identificare consemnate mai sus, au convenit la încheierea prezentului contract, în 
condiţiile care urmează: 
 
4. Obiectul contractului 
4.1. In baza prezentului contract, ……………………….. asigură servicii de Medicina Muncii, respectiv servicii 
complete de prevenire şi supraveghere a sănătăţii în muncă pentru angajaţii Institutului de 
Pneumoftiziologie ,, Marius Nasta”, pe toată perioada cuprinsă între data semnării contractului şi până la 
încetare. Serviciile care se asigură de către prestator se referă în principal la: 

 Medici  

 Asistent medical radiologie 

 Asistenti nutritie si dietetica 

 Tehn. Medicali radiologie  

 Autopsieri 

 Registratori medicali 

 Asistenti cercetare 

 Infirmieri 

 Ingrijitoare 

 Brancardieri 

 Spalatorese 

 Soferi autosanitare  
  

 Medici rezidenti 

 Biologi 

 Chimisti 

 Farmacisti 

 Asistenti medicali 

 Personal clerical 

 Garderobier 

 Curieri 

 Muncitori 

 Soferi 

 Personal bucatarie 

 T.E.S.A

5. Durata contractului 
5.1. Durata prezentului contract începe de la data semnării de catre ambele parti si este valabil până la 
........................... 
 
6. Valoarea contractului 
6.1. Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către beneficiar este conform 
tabel  (detaliat in tabelului de mai jos),   în valoare de .....................  lei. 
 

Nr. 
Cr
t. 

Denumire produs U.M. Cod CPV 
Canti
tate  

Preţ 
unitar 

Valoare fara 
TVA 

  
Servicii de medicina muncii 
pentru urmatoarele categorii 
de personal:  

          

1 Medici 
persoa

na 
85147000
-1 

   

2 Biologi 
persoa

na 
85147000
-1 

   

3 Chimisti 
persoa

na 
85147000
-1 

   

4 Biochimisti persoa 85147000    
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na -1 

5 Farmacisti 
persoa

na 
85147000
-1 

   

6 Fizioterapeuti 
persoa

na 
85147000
-1 

   

7 Kinetoterapeuti 
persoa

na 
85147000
-1 

   

8 Psihologi 
persoa

na 
85147000
-1 

   

9 Asist. Medicali 
persoa

na 
85147000
-1 

   

10 Asist. Medicali radiologie 
persoa

na 
85147000
-1 

   

11 Asis. Nutritie si dietetica 
persoa

na 
85147000
-1 

   

12 Tehn. Medicali radiologie 
persoa

na 
85147000
-1 

   

13 Autopsieri 
persoa

na 
85147000
-1 

   

14 Registratori Medicali 
persoa

na 
85147000
-1 

   

15 Asistenti I 
persoa

na 
85147000
-1 

   

16 Infirmiere 
persoa

na 
85147000
-1 

   

17 Ingrijitoare 
persoa

na 
85147000
-1 

   

18 Brancardieri 
persoa

na 
85147000
-1 

   

19 Spalatorese 
persoa

na 
85147000
-1 

   

20 Soferi autosanitara 
persoa

na 
85147000
-1 

   

21 T.E.S.A. 
persoa

na 
85147000
-1 

   

22 Garderobiera 
persoa

na 
85147000
-1 

   

23 Curieri 
persoa

na 
85147000
-1 

   

24 Muncitori 
persoa

na 
85147000
-1 

   

25 Soferi  
persoa

na 
85147000
-1 

   

26 Bucatari 
persoa

na 
85147000
-1 

   

27 Muncitori bloc alimentar 
persoa

na 
85147000
-1 

   

28 Personal clerical 
persoa

na 
85147000
-2 

   

  TOTAL        
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6.2. Valoarea contractului poate suferi modificări doar în măsura apariţiei de modificări la numărul de persoane 
care trebuie investigate, ca urmare a mutării din funcţiile/locurile de muncă de la data ofertării. 
 
7. Obligaţiile prestatorului 
7.1. Prestatorul de servicii medicale în specialitatea Medicina Muncii are următoarele obligaţii : 
    1. Efectuează supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, coroborată cu particularităţile expunerii la 
factorii de risc. 
   2. Participă la evaluarea riscurilor privind bolile profesionale şi bolile legate de profesie, cât şi evaluarea 
riscurilor de accidentare. 
   3. Supraveghează sănătatea lucrătorilor prin efectuarea de examinări medicale la încadrarea în muncă, în 
perioada de adaptare (în prima lună de la angajare), periodic şi la reluarea activităţii. 
Examinarea medicală a angajaţilor, programarea numerică şi frecvenţa acesteia este adusă la cunoştinţă 
conducerii Institutul de Pneumoftiziologie « Marius Nasta », după o prealabilă consultare cu factorii 
responsabili şi se efectuează astfel: 

 Examenul medical la angajare în muncă cuprinde: 

 examinarea clinică; 

 examinări de laborator sau paraclinice în funcţie de factorul nociv la care lucrătorii sunt expuşi, de 
situaţia specială de muncă, profesie/ocupaţie/funcţie; 

 evaluarea stării de sănătate a angajatului privind aptitudinea sa în raport cu solicitările profesiei; 

 completarea fişei de aptitudine cu avizul la angajare. 

 Examenul medical de adaptare în muncă se efectuează în prima lună de la angajare şi are scopul de a 
ajuta pe cei angajaţi să se adapteze noilor condiţii, determinând depistarea unor cauze medicale ale 
neadaptării la noul loc de muncă şi recomandarea măsurilor de înlăturare a acestora. 

 Examenul medical la reluarea activităţii  se efectuează în condiţiile stabilite de lege, respectiv la 
reluarea activităţii după o întrerupere de minimum 90 zile pentru motive medicale sau de  6 luni pentru orice 
alte motive.  

 Examenul medical periodic se efectuează obligatoriu tuturor lucrătorilor din Institutul de 
Pneumoftiziologie ,, Marius Nasta” şi cuprinde: 

- examenul clinic complet; 
- examene de laborator şi paraclinice în funcţie de factorul nociv profesional la care este expus 

lucrătorul respectiv sau profesia/ocupaţia/funcţia deţinută; 
- confirmarea/infirmarea aptitudinii în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă pentru care 

s-a făcut angajarea şi s-a eliberat fişa de aptitudine; 
- depistarea apariţiei unor boli care constituie contraindicaţii pentru activităţile şi locurile de munca 

cu expunere la factori de risc profesional; 
- semnalarea/diagnosticarea bolilor profesionale; 
- semnalarea/diagnosticarea bolilor legate de profesie; 
- depistarea bolilor care constituie risc pentru viaţa şi sănătatea celorlalţi lucrători la acelaşi loc de 

munca; 
- depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unităţii, pentru calitatea produselor sau 

pentru populaţia cu care lucrătorul vine în contact prin natura activităţii sale.  
 
8. Obligaţiile achizitorului 
8.1.  Achizitorul se obligă: 

1. Organizează şi participă la evaluarea riscurilor profesionale ale lucrătorilor 
2. Asigură supravegherea sănătăţi lucrătorilor, de către medic specialist de medicina muncii, tuturor 

participanţilor la procesul de muncă. 
3. Pune la dispoziţia prestatorului un spaţiu adecvat, precum şi toate informaţiile necesare desfăşurării 

în bune condiţii a activităţii. 
3.  Achită la termen contravaloarea prestaţiilor medicale. 
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4. Asigură prezenţa lucrătorilor în perioada efectuării examinărilor medicale. Pentru personalul care din 
motive obiective nu a putut fi prezent la data programării examinării, se va face o nouă programare de comun 
acord cu prestatorul care  

5. Asigură discutarea în şedinţa Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, pentru orice propuneri 
de investigaţii şi/sau examene medicale suplimentare, altele decât cele obligatorii (prevăzute în anexa nr. 1), 
pentru termene mai scurte de examinare decât cele prevăzute în legislaţie, precum şi pentru orice modificare 
adusă la specificaţiile tehnice prezente.  

6. Întocmeşte un tabel cuprinzând, cel puţin, următoarele informaţii: numele şi prenumele persoanelor 
examinate, locul de muncă, profesia, tipul examenelor medicale/investigaţiilor efectuate, data efectuării 
examinărilor, cât şi semnătura persoanei examinate. 
8.2.  Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
8.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 60 de zile de la emiterea facturii. 
Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către furnizor în funcţie de primirea alocaţiilor bugetare, în perioada 
24 – 31 a lunii, conform Legii 98/2016. 
8.4 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, 
prestatorul va relua prestarea serviciilor imediat după plata obligaţiilor. 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
9.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 
o cotă procentuală de 0.01 %/zi de întârziere din preţul contractului. 
9.2.  În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu cotă procentuală de 
0.01%/zi de întârziere din plata neefectuată. 
9.3.  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept sau de a cere rezilierea contractului, fără 
punere în întârziere sau notificare prealabilă şi de a pretinde plata de daune-interese. 
9.4.  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să 
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denunţării unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 
 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
 Nu se aplica. 
 
11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
11.1. (1)Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică întocmită 
corespunzător cerinţelor tehnice – Anexa nr. 2 la contract. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru 
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în 
mod rezonabil din contract. 
 
11.2. La finalizarea serviciului de medicina muncii, sau după caz în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, 
prestatorul întocmeşte şi transmite beneficiarului următoarele documente: 

- raportul final privind starea de sănătate a lucrătorilor în relaţie cu condiţiile de muncă şi riscurile 
profesionale, privind tipul afecţiunilor în funcţie de sectoarele de activitate, cauzele şi prevalenţa afecţiunilor 
depistate la lucrători pe durata contractului;  
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- fişele de aptitudini pentru toţi lucrătorii; 
- tabelul cuprinzând, cel puţin, următoarele informaţii: numele şi prenumele persoanelor examinate, 

locul de muncă, profesia, tipul examenelor medicale/investigaţiilor efectuate, data efectuării examinărilor, cât 
şi semnătura persoanei examinate.  

- tabelul care cuprinde tipul analizelor, numărul şi preţul acestora. 
 
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
12.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a 
cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 
12.2.  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară 
interesului public sau ar fi contrară reglementărilor interne. 
 
13. Alte clauze 
13.1. În urma controlului medical efectuat personalului Institutul de Pneumoftiziologie « Marius Nasta , 
prestatorul va stabili care sunt investigaţiile paraclinice necesare în funcţie de specificul activităţii şi în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, recomandând, unde este cazul şi laboratoarele medicale în 
vederea efectuării investigaţiilor. 
13.2. La finele fiecărei luni prestatorul va pune la dispoziţia beneficiarului sinteza investigaţiilor medicale, iar 
concluziile examinărilor vor fi înmânate persoanelor examinate. 
13.3 In cazul schimbării prestatorului de servicii de medicina muncii, înregistrările medicale se vor preda noului 
cabinet de medicina muncii agreat de beneficiar. 
13.4. La transferul în altă unitate al angajatului acestei unităţi, i se vor înmâna copii ale dosarului medical şi ale 
fişei de expunere la riscuri profesionale, pentru a fi predate la cabinetul de medicina muncii al unităţii 
respective. 
13.5. La întreruperea temporară sau definitivă a activităţii angajatului Institutul de Pneumoftiziologie « Marius 
Nasta , cabinetul de medicina muncii va preda o copie a dosarului medical al acestuia medicului de familie. 
13.6. Cabinetul medical de medicina muncii asigură îndeplinirea responsabilităţilor specifice privind declararea 
bolilor profesionale. 
13.7. Dosarele medicale de medicina muncii, fişele de expunere la riscuri profesionale şi datele de morbiditate 
profesională sunt păstrate la nivelul cabinetelor de medicina muncii pe perioada prevăzută de legislaţia în 
vigoare. 
13.8. Întregul personal din cadrul cabinetului medical de medicina muncii este obligat să păstreze 
confidenţialitatea faţă de terţi, privind rezultatele investigaţiilor efectuate în cadrul examenelor medicale de 
medicina muncii. 
13.9. Angajaţii cărora li s-au oferit servicii medicale de medicina muncii au acces la toate informaţiile 
referitoare la starea lor de sănătate şi conţinute în dosarul medical. 
13.10.  Beneficiarului şi angajaţilor săi li se vor transmite fişele de aptitudine. 
13.11. Cabinetul medical de medicina muncii ia măsuri pentru protecţia informaţiei şi a suportului acesteia 
împotriva pierderii, degradării şi folosirii acesteia de către persoane neautorizate. 
 
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor începând cu data semnării prezentului 
contract. 
 (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 
achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 

14.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi 
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
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(2) În cazul în care:  
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de 
către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 
acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  
14.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/ perioadelor de prestare asumate 
în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
14.4.  În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere 
în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.  
 
15. Ajustarea preţului contractului 
15.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract. 
15.2. Preţul contractului nu se actualizează. 
 
16. Subcontractanţi 
16.1.  Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu 
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
16.2. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se 
constituie în anexe la contract. 
16.3.  (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 
contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc 
partea lor din contract. 
16.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată 
achizitorului. 
 
17. Forţa majoră 
17.1.  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3.  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
 
17.4.  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
17.5.  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6.  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să 
poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
18. Încetarea contractului  
18.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără punere în întârziere, fără notificare prealabilă şi fără a mai 
fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care: 
          a) părţile convin de comun acord încetarea contractului; 
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          b) expirarea duratei contractului; 
          c) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă ori cu întârziere a obligaţiilor contractuale de către una din 
părţi; 
          d) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizaţiei de funcţionare a unuia din contractanţi, 
caz în care contractul va fi considerat nul, părţile însă fiind ţinute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii 
rezultate până la momentul intervenţiei cauzei de dispariţie. 
          e) interdicţia exercitării profesiei sau moartea prestatorului; 
18.2. Încetarea sau rezilierea contractului poate avea loc oricând din iniţiativa părţii care şi-a îndeplinit 
obligaţiile, fără însă ca această împrejurare să aibă efect asupra obligaţiilor deja executate sau scadente şi care 
se impun a fi plătite.  
 
19. Soluţionarea litigiilor 
19.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului. 
19.2.  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 
judecătoreşti competente din România.  
  
20. Limba care guvernează contractul 
20.1.  Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
21. Comunicări 
21.1. In accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 
îndeplinită dacă va fi transmisă în scris la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 
Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
21.2. In cazul în care se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de 
primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe confirmare de oficiul poştal primitor. 
21.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării. Dacă confirmarea se trimite prin telefax, ea se consideră primită în prima zi 
lucrătoare după cea în care a fost expediată. 
21.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin 
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 
21.5. În cazul unor situaţii urgente, comunicarea poate fi făcută şi telefonic, sub condiţia înştiinţării 
reprezentantului legal al părţilor contractante. 
 
22. Prevenirea si gestionarea  riscurilor stabilite in cadrul documntatiei de atribuire   
22.1. Furnizorul va gestiona următoarele riscuri: risc provenit din calitatea  produselor; riscul de a nu presta sau 
furniza serviciile respectivelor produse la timp; riscuri aferente condiţiilor de încetare a contractului; riscuri din 
activitatea financiară. 
22.2. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite 
executarea obiectivă şi imparţială a contractului. Conflictele de interese, astfel cum sunt acestea definite în lege și în 
contract, pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor, legăturilor de rudenie ori 
afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării 
contractului de servicii trebuie notificat în scris Autoritatii contractante, fără întârziere.  
22.3. Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate 
solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Furnizorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de 
el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. 
Fără a aduce atingere obiectivului contractului, furnizorul va înlocui orice membru al personalului său salariat ori 
contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.  
22.4. Furnizorul se va abţine de la a stabili orice contact care ar putea să-i compromită independenţa ori pe cea a 
personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. Când prestatorul nu-şi menţine 
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independenţa, Autoritatea Contractantă, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a 
fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de drept şi cu efect imediat a 

contractului. 

 
23. Legea aplicabilă contractului 
23.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Părţile au înteles să încheie prezentul contract în 2 (doua) exemplare,  unul pentru achizitor şi unul pentru 
prestator. 
 
                    ACHIZITOR,                                                                             PRESTATOR, 

INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE                                       

            ,,MARIUS NASTA’’ 

   
 


