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                                                          SE APROBĂ, 
                                                                  DIRECTOR 

                                                                Prof. univ.dr. Ioan ROSCA 
 
 
 
 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 

avand ca obiect prestarea serviciilor de medicina muncii 

Cod CPV: 85147000–1 Servicii de medicina muncii (Rev.2). 

 
I. FISA DE DATE 

 
I.A. DATE GENERALE 
1. Autoritatea contractantă: 
INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR 
Adresa: Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 8, Sector 1, Bucureşti 
Tel.: +4 021 269.32.31 
Fax: +4 021 269.32.39 
Adresă web:www.icdpp.ro 
Persoana de contact: Maria Dinu, tel. 0727560128 
2. Modalitatea de atribuire: Achizitie directa cu publicarea anuntului prevazut in sectiunea “Initiere 
proceduri de achizitie”  publicat pe site-ul dedicate achizitiilor publice: https://www.e-licitatie.ro/pub/adv-
notices/list/1 
3. Termenul limita de transmitere/depunere a ofertelor : 11.03.2022 ora 1500. 
4.  Modalitatea de depunere a ofertelor:  
La sediul autoritatii contractante Secretariat general in plic inchis sau se transmit electronic la adresa de e-
mail: maria.dinu 14@yahoo.com.  
5.  Data limita pana la care se pot solicita clarificarii: 09.03.2022 ora 1200 
6. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 14.03.2022 ora 1200. 
7. Perioada de valabilitate a ofertei: cel putin 30 de zile. 
8. Nu se accepta oferte alternative 
 
I.B.  DATE PRIVITOARE LA CONTRACT 
1. Obiectul contractului: Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor  de medicina muncii - cod 
CPV: 85147000–1, executate de medic specialist, conform prevederilor legale în vigoare. Prestarea 
serviciilor se va efectua la sediul beneficiarului mentionat la pct. 1.din Documentatia de atribuire. 
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2. Durata contractului: 12 luni.  
3. Valoarea estimată a contractului: este de 2439,00 lei, conform referatului de necessitate 
nr.402/23.02.2022.  
4. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut. 
 
I.C. LEGISLAȚIA APLICABILĂ: 
1. LEGEA  nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice. 
2. HOTĂRÂREA nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice. 
 
II. CAIET DE SARCINI 
 Caietul de sarcini contine cerințe minime pe baza carora se va elabora oferta, in vederea atribuirii 
contractului de achiziție publică. 
  
1. Precizări generale 

Având în vedere că serviciile de medicina muncii fac parte din Anexa 2 la Legea 98/2016, achiziția 
acestora se va realiza prin ”anunț publicitar” în vederea selectării ofertei cu prețul cel mai scăzut. 

Orice ofertă depusă după data si ora stabilită nu va fi analizată de către comisia de evaluare și 
selecție oferte. 
2. Specificații tehnice 
In conformitate cu prevederile legale cu privire la Securitatea și Sănătatea în Munca, Legea nr. 319/2006, 
HG 1425/2006, cu modificările și completările la zi și supravegherea sănătății lucrătorilor HG 355/2007 
modificată prin OG 37/2008 și HG 1169/2011, Ordin 1260/2013, este necesar încheierea unui contract cu 
medic specialist pentru prestări servicii de Medicina Muncii. 

 Serviciile medicale de medicina muncii vor cuprinde servicii medicale profilactice, prin care se 
asigură supravegherea sanatatii lucratorilor I.C.D.P.P. București, față de riscurile pentru sănătate și 
securitate, pentru prevenirea îmbolnăvirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenți nocivi specifici 
locului de muncă (fizici, chimici, fizico-chimici, biologici) și a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme 
ale organismului in procesele de munca desfășurate de lucratorii I.C.D.P.P. Bucuresti.  La indicația 
medicului de medicina muncii se vor face examene medicale suplimentare pentru stabilirea 
incompatibilităților medicale pentru locurile de muncă si activitățile cu expunere la factori de risc 
profesional. Efectuarea examenelor medicale pentru controlul periodic se va realiza conform planificării 
efectuate de catre serviciul medical de medicina muncii în colaborare cu reprezentanții instituției la sediul 
I.C.D.P.P. București în timpul programului de lucru al angajaților. Examenele medicale la angajarea în 
muncă se programează de către Achizitor cu acordul Prestatorului și se vor efectua la sediul clinicii din 
București, indicat în ofertă. 

 Supravegherea sănătății lucrătorilor se realizează prin examenul medical la angajare în muncă, de 
adaptare, periodic, la reluarea activității. Cu ocazia fiecărei verificări medicale se stabilește aptitudinea în 
muncă, respectiv capacitatea lucrătorului de a desfașura activități la un anumit loc de muncă.  

 Intocmirea și transmiterea la I.C.D.P.P. București a unui Raport anual care va cuprinde concluziile 
evaluării stării de sănatate a lucrătorilor, precum și recomandări medicale privind promovarea sănătații la 
locul de muncă. 

 Prestatorul va colabora în permanență cu persoanele responsabile cu derularea contractului 
desemnate de catre Achizitor, in vederea desfășurării serviciilor medicale de medicina muncii. 

Prestatorul va asigura confidențialitatea actului medical. Orice document medical în care sunt 
cuprinse date clinice, rezultate ale unor investigații si/sau concluzii diagnostice, se va înmâna numai 
lucrătorului in cauză, la solicitarea acestuia. 

 
 



3 
 

Propunerea financiară se va prezenta sub formă de tabel conform  investigatiilor ce urmează a fi 
executate, iar preţurile acceptate de autoritatea contractantă se prezintă astfel: 

 
Nr 
crt. 

 
Categorie personal 

 
Tip investigație  

Nr. 
lucrători 
investigați  

Preț unitar 
investigație 

(lei) 

Valoare 
totală 
(lei) 

EXAMEN MEDICAL PERIODIC 
   

1 Toți lucrătorii Examenul clinic general  63     

2 

a) Personal care în 
cadrul activităţii 
profesionale conduce 
utilaje, vehicule de 
transport intrauzinal 
şi/sau maşina instituţiei 
b) Personal care lucrează 
în tura de noapte (în 
intervalul orar 22.00-
6.00) 

Viziotest 7     

EKG 9     

Audiometrie 7     

Examen neurologic-probe 
vestibulare si de echilibru 7     

Glicemie 9     

Examen psihologic 7 
    

3 
Personal care lucrează 
cu produse pentru 
protecția plantelor 

Analize de laborator 17 
    

4 Toți lucrătorii 

Completare dosar medicina 
muncii 63 

    

Aviz medicina muncii (fișa de 
aptitudine ) 

  

                                                                                                     TOTAL OFERTA   
 
EXAMEN MEDICAL LA ANGAJAREA IN MUNCA - personal estimat 10  lucratori. Se va executa 
examenul clinic general si celelalte tipuri de investigatii în funcție de     categoria de personal cu completare 
dosar medicina muncii si emitere aviz medicina muncii (fisa de aptitudine ). 
 
3. Documente minim necesare pentru participarea la evaluarea și selecția de oferte: 

1. Atestat medic medicina muncii; 
2. Autorizație de funcționare DSP; 
3. Certificat inregistrare fiscala ; 
4.   Centralizator de preturi – Formularul 1/Sectiunea III. Formulare; 
5. Formular de ofertă  - Formularul 2/Sectiunea III. FormulareȘ 
6. Formular privind neîncadrarea în art.   60 – Formularul 3/Sectiunea III. Formulare 
7.   Formular privind neîncadrarea în art. 164 – Formularul 4/Sectiunea III. Formulare 
8.   Formular privind neîncadrarea în art. 165 – Formularul 5/Sectiunea III. Formulare 
9.   Formular privind neîncadrarea în art. 167 – Formularul 6/Sectiunea III. Formulare  
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III. FORMULARE 
 

Formular 1 
 
 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

Nr 
crt. 

 
Categorie personal 

 
Tip investigație  

Nr. 
lucrători 
investigați  

Preț unitar 
investigație 

(lei) 

Valoare 
totală 
(lei) 

EXAMEN MEDICAL PERIODIC 
   

1 Toți lucrătorii Examenul clinic general  63     

2 

a) Personal care în 
cadrul activităţii 
profesionale conduce 
utilaje, vehicule de 
transport intrauzinal 
şi/sau maşina instituţiei 
b) Personal care lucrează 
în tura de noapte (în 
intervalul orar 22.00-
6.00) 

Viziotest 7     

EKG 9     

Audiometrie 7     

Examen neurologic-probe 
vestibulare si de echilibru 7     

Glicemie 9     

Examen psihologic 7 
    

3 
Personal care lucrează 
cu produse pentru 
protecția plantelor 

Analize de laborator 17 
    

4 Toți lucrătorii 

Completare dosar medicina 
muncii 63 

    

Aviz medicina muncii (fișa de 
aptitudine ) 

  

                                                                                                     TOTAL OFERTA   
 

 

 
 
        Denumire OFERTANT 

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

(nume, prenume, functie semnatar) 
.............................. 

 
(semnatura si stampila) 
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Formular 2 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 
   (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritaăţii contractante şi adresa completă) 
 
 
Domnilor, 
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam 
___________________________________pentru    un tarif  de……….fara TVA, la care se adauga TVA,  
         (denumirea serviciului).                                               (suma in litere si in cifre) 
în valoare de     _______________. 
                    (suma in litere si in cifre) 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam în perioada 
prevăzută de Caietul de sarcini. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ............zile, respectiv până la 
data de _____________________, şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând  

(durata in litere si cifre)  
înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui 
un contract angajant între noi. 

Precizăm că:   
    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat 
în mod clar "alternativă"; 
    |_|   nu depunem ofertă alternativă. 
            (se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care 
o puteţi primi. 

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
 
 
 

Data _____/_____/_____ 
 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi 
în numele      (semnatura ) 

____________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 
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Formular  3 
 
 

OPERATOR ECONOMIC           
____________________ 
           (denumirea/numele) 
 

DECLARATIE conform art. 60 din Legea 98/2016 
privind conflictul de interese  

 
                    Subsemnatul(a)........................................................................, reprezentant al ............................. 
(denumirea operatorului economic/asociat/subcontractant), participant in calitate de ofertant la procedura 
de achizitie publica ,,....................................” avand ca obiect: 
,,……………………………………………………..”, cod CPV: ………………. …………………….., 
criteriu de atribuire ,,.........................................”, organizată de ........................................., 

declar in numele ofertantului, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
- nu avem membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nu 
avem acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 
inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;    
- nu avem nominalizate printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane 
care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 
persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie 
implicat în procedura de atribuire. 

În cazul în care pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică ne vom afla în una dintre 
situaţiile menţionate mai sus, ne obligăm să anunţăm această situaţie imediat ce a apărut. 

Înţeleg că în caz contrar vom suporta sancţiunile legii. 
 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, 
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: 
-  Prof. univ.dr. Ioan ROSCA – director 
-  Ec. Cristina TANASESCU – director economic 
-  Dr. ing. Sorin STEFAN – director tehnic 
-  Viorel LUPU  – președinte comisie de evaluare si selecție oferte 
-  Evelina PUSCHIN – membru comisie de evaluare și selecție oferte 
-  Culina MOSCU – membru comisie de evaluare și selecție oferte 
 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului,  făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei 
alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit 
legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

Data                                                    Ofertant, 

                                                                                       Numele și prenumele 

                                 ………………… 
                                 (semnătură) 
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Formular 4 
OPERATOR ECONOMIC  ____________________ 
      (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  
privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 

 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 

.....................................................................................................................................................................,  
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia 
prevazută la art. 164 din Legea 98/2016 privind achiztiile publice, respectiv  nu am fost condamnat prin 
hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: 
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat; 
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 
78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale 
a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, 
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în 
care respectivul operator economic a fost condamnat; 
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene din 27 noiembrie 1995. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă şi/sau consultantul – organizator al procedurii au dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ............................................................................  
                                                                                                           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
    Data completării ...................... 
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea 
necorespunzătoare a adevărului,  făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, 
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

___________________________ 
 (Funcţie) 

___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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Formular 5 
 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 

 
 
 
 

Subsemnatul(a).............................................……………………………...., în calitate de ofertant la 
procedura de .......................................................(se menţionează procedura) pentru achizitia de ................... 
pentru proiectul ……………………………………………………….., cod CPV ................., la data de 
..……………………………......, organizată de INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE 
PENTRU PROTECTIA PLANTELOR cu sediul în București, Bdul. Ion Ionescu de la Brad , nr. 8, sect. 
1, declar pe proprie răspundere că: mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că 
beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem. 

Înțeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului,  făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei 
alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit 
legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 
 
Data completării ...................... 

___________________________ 
 (Nume, prenume) 

___________________________ 
 (Funcţie) 

 
___________________________ 

 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
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Formular 6 
OPERATOR ECONOMIC  ____________________ 
(denumirea/numele)                                         DECLARATIE 

privind neincadrarea in prevederile de la art. 167 din Legea 98/2016 
                    Subsemnatul(a)........................................................................, reprezentant al ............................. 
(denumirea operatorului economic/asociat/subcontractant), participant in calitate de ofertant la procedura 
de achizitie publica ,,....................................” avand ca obiect: 
,,……………………………………………..”, cod CPV: ………………. …………………….., criteriu de 
atribuire ,,.........................................”, organizată de ........................................., 

declar in numele ofertantului, sub sancţiunea falsului în declaraţii, ca NU ne aflam in nici una 
dintre situaţiile menţionate in cadrul articolului 167 din Legea 98/2016: 

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest 
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată 
încălcarea acestor obligaţii;  

b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii; 

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei 
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera 
că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei 
în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar 
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la 
o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în 
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de 
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata 
de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la 
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii 
criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte 
documentele justificative solicitate; 

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă 
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 

În cazul în care pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică ne vom afla în una dintre 
situaţiile menţionate mai sus, ne obligam să anunţam această situaţie imediat ce a apărut. 

Înţeleg că în caz contrar vom suporta sancţiunile legii. 
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea 
necorespunzătoare a adevărului,  făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, 
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

Data                                            Ofertant, 
                                                                                      Numele si prenumele 

                         ………………… 
                                      (semnătură) 
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IV. PROIECT CONTRACT 
 
 
 
 

 
CONTRACT DE SERVICII DE MEDICINA MUNCII 

NR………………. DIN…………………. 
 
 

ART. 1. PREAMBUL 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea  nr.98/2016 privind achiziţiile publice, ambele cu modificările și 
completările ulterioare, noi, părțile, 
 
I.C.D.P.P. BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bd. Ion Ionescu de la Brad  nr. 8, Sector 1, telefon  
021.269.32.31, CUI 14785469, cont nr. RO25TREZ23G860200710102X deschis la Trezoreria Sector 1, e-
mail: secretariat_stiintific@icdpp.ro, reprezentat prin Director - Prof. univ. dr. Ioan ROȘCA - și Director 
Economic - Ec.Cristina TĂNĂSESCU - în calitate de “ACHIZITOR” 
și 
S.C. ................................ cu sediul în str. ………………  nr. ........., ………., …………, tel. 
……………….., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr ……………, cont Trezorerie ……………., 
reprezentată prin administrator, ………………., în calitate de “PRESTATOR”,  
                     
am convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii (denumit în continuare ”contract”) cu 
respectarea următoarelor clauze: 
 
ART. 2 DEFINIȚII 
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a) achizitor - autoritatea contractantă în sensul Legii nr. 98/2016, astfel cum se obligă prin semnarea 
Contractului; 
b) cazul fortuit - eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să 
răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs; 
c) contract de achiziție publică - prezentul Contract de achiziție publică de servicii (și toate Anexele sale), 
cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi 
operatori economici şi autoritatea contractantă, care are ca obiect furnizarea de produse; 
d) despăgubire - suma, neprevăzută expres în Contract, care este acordată de către instanța de judecată ca 
despăgubire plătibilă Părții prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului de către cealaltă Parte; 
e) dispoziție - document scris, emis de Achizitor în executarea Contractului și cu respectarea prevederilor 
acestuia, în limitele Legii nr. 98/2016 și ale normelor de aplicare a acesteia; 
f) durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp în care prezentul Contract produce efecte, 
respectiv de la data intrării în vigoare a Contractului și până la epuizarea convențională, legală sau stabilită 
de instanța de judecata a oricărui efect pe care îl produce; 
g) contractul este considerat finalizat atunci când prestatorul: (i) a realizat toate activitățile stabilite prin 
Contract, (ii) a remediat eventualele Neconformități care nu ar fi permis utilizarea produselor de către 
Achizitor, în vederea obținerii beneficiilor anticipate și îndeplinirii obiectivelor comunicate prin Caietul de 
Sarcini, (iii) Produsele au fost recepționate fără obiecțiuni; 
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h) forţa majoră - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. Sunt considerate 
asemenea evenimente de forţă majoră: războaiele, revoluţiile, incendiile, inundaţiile sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţiile apărute ca urmare a unei carantine, embargourile, 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, doar face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 
i) întârziere - orice eșec al prestatorului sau al Achizitorului de a executa oricare dintre obligațiile 
contractuale în termenul convenit; 
j) locație - locul/locurile unde se livrează/recepționează Produsele; 
k) lună - luna calendaristică (12 luni/an); 
l) mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului - echipamente electronice de procesare, 
inclusiv compresie digitală și stocare a datelor emise, transmise și, respectiv, primite prin cablu, radio, 
mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice și utilizate inclusiv pentru transmiterea rezultatelor 
obținute în cadrul Contractului; 
m) neconformitate (neconformități) - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, 
calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă 
și/sau care fac rezultatele prestării serviciilor necorespunzătoare scopurilor acestora,   astfel cum sunt 
prevăzute în prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă. Neconformitățile includ atât viciile aparente, cât 
și viciile ascunse ale Produselor care fac obiectul prezentului Contract; 
n) ofertă - actul juridic prin care Prestatorul și-a manifestat voința de a se angaja, din punct de vedere 
juridic, în acest Contract și cuprinde Propunerea Financiară și Propunerea Tehnică; 
o) părți - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite și identificate în prezentul Contract, respectiv 
Achizitor şi Furnizor; 
p) penalitate - suma de bani stabilită în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre Părțile contractante 
către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din Contract, în caz de neîndeplinire a unei părți a 
Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor, astfel cum   s-a stabilit prin documentele 
Contractului; 
r) prestator - operator economic în sensul Legii nr. 98/2016, astfel cum a ofertat, cum a fost acceptată oferta 
sa și cum se obligă prin semnarea Contractului; 
s) prețul contractului - prețul plătibil Furnizorului de către Achizitor, în baza și în conformitate cu 
prevederile Contractului, a ofertei Prestatorului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor 
obligațiilor asumate prin Contract; 
ș) prejudiciu - paguba produsă Achizitorului de către Furnizor prin neexecutarea/executarea 
necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentul Contract; 
t) proces-verbal de recepție calitativă și cantitativă -  documentul prin care sunt acceptate produsele 
furnizate, prin care Achizitorul confirmă că Produsele au fost prestate în mod corespunzător de   către 
Prestator și că acestea au fost acceptate de către Achizitor;  
ț) recepția - reprezintă operațiunea prin care Achizitorul își exprimă acceptarea față de produsele prestate în 
cadrul Contractului de achiziție publică și pe baza căreia efectuează plata; 
u) scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și comunicat 
ulterior, stocat pe suport de hârtie, inclusiv informații transmise și stocate prin mijloace electronice de 
comunicare în cadrul Contractului; 
v) termen - intervalul de timp în care Părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este 
stabilit prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a 
termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc 
un eveniment sau s-a realizat un act al Achizitorului nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a 
unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi nelucrătoare (sărbătoare legală, o sâmbătă sau o duminică), 
termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 
x) zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres 
că sunt zile lucrătoare. 
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ART. 3. INTERPRETARE 
3.1. În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale și documentele 
achiziției, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziției. 
 
ART. 4. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Prestatorul se obligă să presteze servicii de medicina muncii în favoarea achizitorului așa cum sunt acestea 
reglementate prin Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, H.G. nr. 355/2007 privind 
supravegherea sănătății lucrătorilor, H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere 
în aplicare a Legii nr. 319/2006, H.G. nr. 1136/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice, H.G. nr. 1218/2006 
privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva 
riscurilor legate de prezența agenților chimici, H.G. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva 
riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă precum și în alte acte normative cu incidență în 
supravegherea/protecția sănătății lucrătorilor în conformitate cu oferta înregistrată cu nr……../………. 
(anexă la prezentul contract). 
  
ART. 5. PREŢUL CONTRACTULUI 
5.1. Preţul total convenit pentru îndeplinirea Contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, este de 
………… lei  
5.2. Prețul contractului este ferm și nu se modifică pe toată perioada de derulare a coontractului. 
 
ART. 6. DURATA CONTRACTULUI 
Prezentul contract intră în vigoare începând cu data de ………..   şi se derulează pe o perioadă de 12 luni, 
până la data de …………….  
ART. 7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
7.1. Documentele Contractului sunt: 
a.)  Oferta Furnizorului  inregistrată cu nr. ....../...................... (anexă la contract); 
b.)  Factura fiscal. 
 
ART. 8. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI:  
8.1. În îndeplinirea clauzelor contractuale, prestatorul are toate obligațiile și răspunderile prevăzute de actele 
normative în vigoare: Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, H.G. nr. 355/2007 
privind supravegherea sănătății lucrătorilor, H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de punere în aplicare a Legii nr. 319/2006, H.G. nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și 
sănătate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, H.G. nr. 1136/2006 privind 
cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri 
electromagnetice, H.G. nr. 1218/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru asigurarea 
protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, H.G. nr. 1092/2006 privind 
protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă precum și în alte 
acte normative cu incidență în supravegherea/protecția sănătății lucrătorilor, OUG nr. 96/2003 privind 
protecția maternității la locurile de muncă toate cu modificările și completările ulterioare. 
8.2. orice alt act normativ în legătură cu obiectul contractului; 
8.3. Prestatorul se obligă să efectueze toate serviciile medicale contractate tuturor lucrătorilor indicati de 
către achizitor, în condiții de calitate, cu personal specializat și la termenele solicitate, astfel: 
8.3.1. să asigure și să organizeze activitatea de efectuare a serviciilor de medicina muncii în termen de 4 
(patru) zile de la solicitarea achizitorului; 
8.3.2.controlul medical periodic se va efectua la sediul achizitorului, pe baza fișelor de expunere la risc 
profesional întocmite de achizitor, conform statului de funcții, cu sprijinul Prestatorului; 
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8.3.3. examenul medical periodic presupune efectuarea examenului clinic general, cu completarea dosarului 
medical, completarea și eliberarea fișei de aptitudini conținând concluziile și recomandările de specialitate; 
8.3.4. la finalizarea investigațiilor, fișele de aptitudini completate și ștampilate de medical de medicina 
muncii vor fi aduse la  sediul achizitorului și predate acestuia într-un termen de 5 zile lucrătoare de la 
finalizarea investigațiilor, urmând a se încheia în acest scop un proces-verbal de predare-primire; 
8.3.5.pentru controlul la angajare, de adaptare sau reluare a activității, examenele medicale se vor efectua pe 
baza unei programări care nu va depăși 5 (cinci) zile de la dat primirii solicitării din partea achizitorului: 
8.3.6. în situația noilor angajați, achizitorul îl va trimite pe viitorul salariat la cabinetul medical desemnat, în 
ziua și ora stabilită cu prestatorul, pentru investigații medicale. Persoana în cauză va prezenta medicului de 
medicina muncii Formularul de solicitare a examenului de medicina muncii și Fișa de expunere la riscuri 
profesionale, ambele semnate și ștampilate de achizitor. Prestatorul, prin medical de medicina muncii, va 
comunica achizitorului, printr-o notificare scrisă, dacă este cazul efectuării și a examenului medical de 
adaptare; 
8.3.7. pentru examenul medical le reluarea activității (după boală, accident, alte motive), achizitorul va 
comunica prestatorului numele și prenumele salariaților care au absentat, perioada și motivul; 
8.3.8. pentru situațiile de supraveghere specială, achizitorulu va comunica prestatorului numele și 
prenumele persoanelor aflate în această situație, precum și cazul de supraveghere specială.  
8.4.Pe lângă prestațiile medicale prevăzute în prezentul contract sunt stabilite în sarcina prestatorului și 
următoarele obligații: 
8.4.1. să organizeze și să asigure efectuarea examinărilor și investigațiilor medicale pentru toți angajații 
achizitorului; 
8.4.2. să supravegheze și să evalueze starea de sănătate a personalului angajat; 
8.4.3. să participe la evaluarea riscurilor de accidenteși îmbolnăvire profesională la locurile de muncă ale 
achizitorului; 
8.4.4. să îndrume activitatea de reabilitare/reconversie/reorientare profesională în caz de accident de muncă, 
boală profesională, boală legată de profesie sau după afecțiuni cronice; 
8.4.5. să comunice existența riscului de îmbolnăvire profesională către toți factorii implicați în procesul 
muncii; 
8.4.6. să consilieze achizitorul în privința adaptării muncii și a locului de muncă la caracteristicile 
psihofiziologice ale angajaților; 
8.4.7. să consilieze achizitorul în orice problemă de sănătate și securitate în muncă precum și în procesul de 
implementare a legislației specifice; 
8.4.8. să stabilească un program de activitate anual pentru achizitor în vederea îmbunătățirii mediului de 
muncă din punct de vedere al sănătății în muncă, avizat de comitetul de securitate și sănătate în muncă; 
8.4.9. să desemneze o persoană, medic de medicina muncii, care să facă parte din comitetul de securitate și 
sănătate în muncă la nivelul achizitorului; 
8.4.10. să întocmească rapoarte scrise privind starea de sănătate a angajaților corelate cu condițiile de muncă 
și cu riscurile profesionale, cu privire la acțiunile medicale întreprinse și eficiența acestora; 
8.4.11. să comunice cu reprezentantul lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM/serviciul extern, 
prin rapoarte scrise, în ceea ce privește descoperirea de noxe nedeclarate, disfuncționalități de adaptare a 
angajatului la procesul de muncă sau  la condițiile de muncă; 
8.4.12. să acorde consultații spontane de medicină generală/medicină internă; 
8.4.13. să elibereze rețete medicale; 
8.4.14. să efectueze tratamente, pe bază de prescripție medicală, în măsura în care se pot face ambulator; 
8.4.15. să acorde primul ajutor în caz de accidente de muncă sau boli profesionale acute în timpul activității 
profesionale; 
8.4.16. să întocmească rapoarte de risc maternal pentru protecția maternității la locul de muncă; 
8.4.17. să instruiască salariații achizitorului privnd regulile de folosire a truse de prim ajutor; 
8.4.18. să instruiască un număr de lucrători desemnați de achizitor în domeniul acordării primului ajutor, 
conform legislației ăn vigoare; 
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8.4.19. să supravegheze condițiile de igienă și sănătate în muncă de la locația unde își desfășoară activitatea 
achizitorul; 
8.4.20. să colaboreze cu lucrătorii desmnați din partea achizitorului în vederea coordonării măsurilor de 
prevenire și protecție ce se impun pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale; 
8.4.21.să participe la realizarea și implementarea programelor de informare, educare și formare profesională 
cu privire la sănătatea în muncă pentru lucrătorii la care s-a efectuat supravegherea sănătății prin examene 
medicale profilactice; 
8.4.22. să desfășoare activități de consiliere privind sănătatea și igiena ocupațională a lucrătorilor și a 
reprezentanților acestora din instituție și din Comitetul de sănătate și securitate în muncă, după caz, și să 
colaboreze cu organismele din domeniul securității și sănătății în muncă; 
8.4.23. să asigure permanent o persoană de contact în relația cu achizitorul; 
8.4.24.să păstreze dosarele de medicina muncii și să asigure consultanță în relația cu organele de control; 
dosarele medicale vor fi ptotejate în cord cu legislația privind secretul medical; angajații au acces la toate 
informațiile referitoare la starea lor de sănătate; 
8.4.25. să își asume responsabilitatea serviciilor nedicale prestate; 
8.4.26. să recolteze, la cerere, probele pentru pentru analize și examenul clinic la sediul achizitorului sau 
dacă situația medicală impune acest lucru; 
8.4.27. să prezinte rezultatele analizelor la sediul achizitorului sau prin alte mijloace legale; 
8.4.28. să semnaleze suspiciunea de boală profesională sau legată de profesie, depistată cu ocazia efectuării 
prestațiilor medicale; 
8.4.29. să înștiințeze în scris și în timp util pe achizitor asupra oricăror modificări intrevenite în organizarea, 
respectiv activitatea sa, de natură a afecta executarea contractului; 
8.4.30. să-și execute obligațiile medicale ce îi revin în conformitate cu cerințele profesiei medicale și cu 
toată diligența unui bun profesionist, în deplină concordanță cu rigorile profesiei medicale; 
 
8.5. Prestatorul va asigura personalul auxiliar necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor ce îi 
revin. 
8.6. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materiale, 
instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie de natură definitive, cerute de 
și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în prezentul contract sau 
se poate deduce, în mod rezonabil, din contract. 
8.7. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul convenit cu 
achizitorul. De asemenea, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare 
utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului; 
8.8. Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție referitoare la 
prezentul contract drept private și confidențiale, după caz, nu va publica sau divulga niciun element al 
prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergențe cu privire la 
necesitatea publicării sau divulgării în scopul prezentului contract, decizia finală va aparține achizitorului. 
8.9. Prestatorul se va abține de la orice declarative publică referitoare la derularea contractului fără 
aprobarea prealabilă a achizitorului și de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu 
obligațiile sale față de achizitor conform prezentului contract. 
8.10. Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii si, 
după caz, standardele international agreate cu privire la forța de muncă, convențiile cu privire la libertatea 
de asociere și negocierile colective, eliminarea discriminării în privința angajării și ocupării forței de muncă. 
8.11. Să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal în 
conformitate cu prevederile legale în domeniu. 
 
ART. 9. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 
9.1. Achizitorul va pune la dispoziția prestatorului orice informații pe care acesta le solicită și pe care le 
consideră necesare îndeplinirii contractului. 
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9.1.1. Achizitorul va comunica, în scris prestatorului, tabelul nominal cu salariații săi pe care îl va actualiza 
ori de câte ori intervin fluctuații de personal. 
9.1.2. Achizitorul va transmite, la solicitarea prestatorului, “Fișa de expunere la riscuri profesionale”, “Fișa 
de solicitare a examenului medical la angajare” pentru viitorii angajați, Tabelul pentru controlul medical 
periodic al lucrătorilor și Lista cu lucrătorii care își reiau activitatea după o boală sau un accident suferit. 
Aceste date se vor actualize ori de câte ori este necesar. Persoana ce urmează a fi încadrată în muncă se va 
prezenta la medical de medicina muncii cu “Fișa de solicitare a examenului medical de angajare” aprobată 
de achizitor și completată cu denumirea postului. 
9.2. Achizitorul va programa  împreună cu medical de medicina muncii controlul medical periodic pentru 
toți angajații săi. 
9.3. Achizitorul se obligă să asigure prezența angajaților săi la examenul medical periodic, conform 
programului convenit cu prestatorul,. 
9.4. Angajatorul se obligă să respecte recomandările medicale rezultate în urma examenelor la angajare, 
controalelor medicale de adaptare, periodice și examenul medical la reluarea activității. 
9.5. În cazul în deplasării reprezentanților desemnați ai prestatorului la sediul achizitorului, acesta din urmă 
le va asigura toate condițiile corespunzătoare de lucru, cu respectarea normelor de igienă în vederea 
desfășurării, în condiții normale, a actului medical. 
9.6. Achizitorul va desemna lucrătorii care să mențină legătura cu prestatorul și cu medicul de medicina 
muncii. 
9.7. Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termenul prevăzut de art. 9 din prezentul 
contract. 
  
ART. 10. PLĂŢI 
10.1. Plata se va face pe baza facturii emise de prestator, prin ordin de plată, în lei, în contul de trezorerie 
indicat de către acesta; 
10.2. Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la primirea facturii în original la sediul achizitorului. 
10.3. Dacă data scadentă este o zi nelucrătoare, termenul de plată va fi decalat până la prima zi lucrătoare 
următoare acesteia; 
10.4. Prestatorul va restitui orice sumă plătită acestuia în plus de către achizitor, în legătură cu prezentul 
Contract, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei cereri în acest sens, indiferent dacă acest aspect a 
fost sesizat de achizitor ulterior expirării perioadei de valabilitate a contractului. 
 
ART. 11. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR  
11.1. NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR DE CĂTRE ACHIZITOR  
11.1.1. Dacă Achizitorul nu efectuează plata în termenul prevăzut la art. 9, prestatorul poate emite o 
notificare cu referire la clauza respectivă prin care să specifice neîndeplinirea obligațiilor. 
11.1.2. Dacă neîndeplinirea obligațiilor nu este remediată în termen de 15 zile de la primirea notificării, 
prestatorul poate, printr-o notificare, să solicite rezilierea Contractului. 
11.1.3. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 9 din prezentul contract, 
prestatorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, dobânda legală penalizatoare 
aplicată la valoarea cu TVA a plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art.3 alin. (21) din OG 
nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar dar nu mai mult decât valoarea 
plății neefectuate. 
 
11.2. NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR DE CĂTRE PRESTATOR 
11.2.1. În cazul în care prestatorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin Contract sau le 
îndeplinește necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului dobânda 
legală penalizatoare prevăzută la art.3 alin. (21) din OG nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și 
penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 
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domeniul bancar. Dobânda se aplică la valoarea cu TVA a serviciilor neprestate sau prestate 
necorespunzător pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât valoarea Contractului cu TVA. 
11.2.2. Prestatorul are obligaţia de a achita factura de penalităţi de întârziere (emisă de Achizitor), în maxim 
5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia. 
 
ART. 12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
12.1. Prezentul Contract încetează de drept: 
a.) prin ajungerea la termen; 
b.) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform Contractului și legislației 
în vigoare. 
12.2. Prezentul Contract poate înceta și în următoarele cazuri: 
a.) prin acordul de voinţă al părţilor semnatare, materializat în scris, prin act adiţional la Contract; 
b.) în caz de acţiune a forţei majore pentru o perioadă mai mare de 15 zile, care face imposibilă executarea 
obligaţiilor pentru părţile semnatare. 
c.) în cazul în care împotriva prestatorului se deschide procedura falimentului. 
12.3. Prezentul Contract se reziliază de plin drept, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția 
vreunei autorități sau instanţe judecătoreşti, în cazul în care: 
a.) Prestatorul cesionează drepturile și/sau obligațiile, fără acordul Achizitorului. 
b.) Prestatorul implică subcontractanţi, ulterior, în executarea contractului, fără a avea acordul scris al 
Achizitorului; 
c.) are loc orice modificare organizațională care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridică, 
natura sau controlul Prestatorului, cu excepția cazului în care asemenea modificări au fost acceptate de 
Achizitor, prin semnarea unui act adițional la prezentul Contract; 
d.) Prestatorul a săvârșit nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau în legătură 
cu executare acestuia, ce au provocat o vătămare Achizitorului; 
e.) Valorificarea de către Achizitor a rezultatelor prezentului Contract este grav compromisă ca urmare a 
întârzierii prestațiilor din vina Prestatorului. 
12.4. Prezentul contract poate fi reziliat în cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate. 
12.5. Încetarea contractului nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit în 
temeiul prezentului Contract, anterior încetării acestuia. 
12.6. Încetarea Contractului, în oricare din situaţiile menţionate în prezentul articol, nu va avea niciun efect 
asupra obligaţiilor deja scadente între părţi. 
12.7. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract o va notifica celeilalte părţi, 
cu cel puţin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele, cu excepția situației în 
care este prevăzut un alt termen în Contract.  
12.8. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor 
circumstanțe care  nu  au  putut  fi  prevăzute la data încheierii Contractului, cu condiția notificării 
Prestatorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării. 
12.9. În situația rezilierii din cauza neexecutării/executării parțiale de către  Prestator a obligațiilor 
contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu 
valoarea obligațiilor contractuale neexecutate. 
 
ART. 13. FORŢA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT 
13.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
13.2. Forţa majoră exonerează partea afectată de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
13.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi apariţia evenimentului de 
forţă majoră, imediat şi în mod complet, nu mai târziu de 5 zile de la apariţia acestuia, şi de a lua orice 
măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
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13.4. 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. 
13.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului Contract, fără ca vreuna 
dintre părţi să poată pretinde celeilalte părţi plata de daune-interese. 
13.6.  Cazul fortuit, astfel cum este reglementat de dispozițiile art. 1351 alin. (3) din Codul  civil,   nu 
exonerează partea afectată de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract. 
 
Art. 14. RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI 
14.1. Achizitorul are dreptul de verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnică. 
14.2. Recepția serviciilor prestate se va realiza la încheierea efectuării serviciilor medicale, ocazie cu care se 
vor întocmi centralizatoare ale prestațiilor effectuate conținând numărul și timpul prestațiilor medicale 
effectuate într-un interval de o lună calendaristică precum și sumele aferente. Procesele-verbale de receptive 
însoțite de centralizatoare vor fi semnate de ambele părți și vor fi însoțite de facturile fiscal emise de 
prestator. 
 
ART. 15. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
15.1. Achizitorul și 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 
prezentului contract. 
15.2. Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și Părțile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu 
sau în îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în privința poziției lor 
asupra aspectului în dispută precum și cu privire la a soluția pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei. 
15.3. Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți nu răspunde în 
termen 10 zile la solicitare, oricare din Părți are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente 
din România. 
 
ART. 16. COMUNICAREA ÎNTRE PĂRȚI 
16.1. Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea 
primirii documentului. 
16.2. Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii 
comunicării. 
16.3. În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerință în 
comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru 
primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp și 
în termen a comunicării sale. 
16.4. Adresele la care se transmit comunicările sunt cele prevăzute la art. 1; 
16.5. Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal, notificare și altele) 
întocmit în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și 
înregistrată; 
16.6. Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită: 
(i) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți, 
(ii) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, 
(iii) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax 
sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerate 
primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare). 
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16.7.Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite 
în prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări. 
16.8. În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de 
comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în 
limba Contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat. 
16.9. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte Părți, 
decât în cazul în care a fost notificată în prealabil. 
 
ART. 17 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
17.1.Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obtinute în virtutea executării prezentului 
contract, cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materia protecției datelor cu caracter personal 
(principiul legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării legate de scop și de 
stocare). În sensul prezentului contract, datele care fac obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, 
functie, adresa de e-mail, numar de telefon. Categoriile de persoane vizate ale caror date sunt prelucrate 
privesc: reprezentantii legali, persoanele de contact desemnate prin contract si alti angajati ai partilor, 
persoane implicate in executarea contractului. 
17.2. Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozitiilor prezentului contract. Prelucrarea 
nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care părțile convin în mod expres sau există o 
obligație legală care dă dreptul unei părți să prelucreze datele în alte scopuri. 
17.3. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre acestea 
garanteaza ca accesul la datele care fac obiectul prelucrarii va fi permis doar angajatilor responsabili de 
respectiva relatie contractuala.  
Fiecare dintre parti se obliga sa implementeze masuri rezonabile de siguranta fizica, tehnica si 
administrativa astfel incat sa preintampine incidente ca pierderea, folosirea inadecvata, accesul neautorizat, 
dezvaluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. In eventualitatea unui incident de 
securitate privind protectia datelor cu caracter personal, fiecare dintre parti trebuie sa notifice celeilalte 
incidentul in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta la adresa de contact din preambulul prezentului 
contract. 
17.4. Oricare dintre parti se obliga sa nu comunice datele personale transmise de cealalta parte catre orice 
tert, cu urmatoarele exceptii: (i) exista temei legal sau (ii) exista temei contractual si partea si-a exprimat 
acordul. 
17.5. La incetarea relatiei contractuale, partile se obliga sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, 
cu exceptia cazurilor in care (i) o obligatie legala impune prelucrarea in continuare sau ( ii) exercitarea unor 
drepturi in instanta si/sau in fata de autoritatilor statului cu atributii de control, situatii in care partile vor fi 
tinute in continuare la respectarea confidentialitatii. Documentele, informatiile puse la dispozitie de catre 
achizitor vor ramane in proprietatea acestuia si vor fi returnate (acolo unde este cazul), impreuna cu toate 
copiile si reproducerile pregatite, la incetarea contractului sau la cererea achizitorului. 
Pastrarea unor documente se va face de catre furnizor doar in scopul dovedirii activitatilor ce au facut 
obiectul contractului si vor fi pastrate cu respectarea prezentului contract.  
 
Art. 18  CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI 
Părțile se obligă să nu transmită către terți informații, date sau documente de care au luat la cunostință pe 
parcursul derularii contractului. 
  
ART. 19. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
Limba care guvernează Contractul este limba română. 
 
ART. 20. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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 Părţile au înţeles să încheie astăzi _____________ (data semnării de către ultima parte), prezentul 
Contract în 2 (două) exemplare originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, unul la Furnizor şi unul la 
Achizitor. 
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