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FORMULAR DE OFERTĂ 

 

  

 

Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

_________________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm/prestăm 

___________________________________ pentru suma de _________________________                 

(denumirea produsului/serviciuleui) __________________________________________________ LEI          

                                                                                   (suma in litere si in cifre) 

conform anexei, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de     

_________________________________ LEI. 

               (suma in litere si in cifre) 

 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm 

produsele/prestăm serviciile în graficul de timp solicitat. 

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 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) 

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. 

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 

care o puteţi primi. 

 

Subsemnatul/a _________________________________________ (nume, prenume), în calitate 

de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele 

____________________ __________________________________________. 

                 (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

Data completării:  _________________                  Semnătura ______________________ 
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DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 59-60 

din Legea nr. 98/2016 

1. Subsemnatul(a) ________________________________(se înserează numele operatorului economic-

persoana juridică), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 

_____________________________________________(se menţionează procedura) pentru achiziţia  de 

__________________________________(se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciul sau 

lucrării şi codul CPV), la data de ________________(se  inserează data), organizată de 

________________________________(se inserează numele autorităţii contractante), declar pe proprie 

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la  art. 59-60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile 

publice. 

2. Declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta 

declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică 

sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SPITALULUI DE PSIHIATRIE 

TULGHEȘ cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

     Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, 

derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 59-60, din 

Legea nr. 98/2016. 

 

Nr. 

crt.  

Nume si prenume  Funcţia deţinută în cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș 

1 Csibi Veronica Manager 

2 Buștihan Maria   Director Financiar-Contabil, membru in comisia de achiziție 

3 Marc Elena Membru in comisia de achiziție 

4 Moroșanu Gabriel Membru in comisia de achiziție 

5 Stănică Romeo Membru in comisia de achiziție 

6 Buștihan Constantin Membru in comisia de achiziție 

7 Dacău Mihaela Membru de rezervă in comisia de achiziție 

                

 Operator economic    _______________________                                                                  

(semnătura autorizată  

 
 
 

 



CONTRACT DE SERVICII 

Nr. .....  din ............ 

Art. 1. PĂRŢILE 

1.1. SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES, cu sediul in Tulghes, jud.Harghita, str. 

Centru nr. 342, telefon 0266/338188, fax 0266-338033, cod fiscal 4367728, cont 

Trezoreria Borsec RO71TREZ3575041XXX000407, reprezentat prin Ec. Csibi 

Veronica, avand functia de Manager si Ec. Bustihan Maria avand functia de 

Director Financiar-Contabil, parte denumită în cele ce urmează BENEFICIAR 

şi 

1.2. .................................................., cu sediul în ..............................., Nr. ....................., 

........................................., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

............................, cod fiscal  ............................................., ........................,  având 

contul curent nr. ................................................................., deschis la Trezoreria 

..................................................... reprezentată prin 

...................................................... parte denumită în continuare PRESTATOR 

au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:  

Art. 2. DEFINIŢII 

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) Contract – prezentul contract şi toate anexele sale; 

b) Beneficiar şi Prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c) Preţul contractului – preţul plătibil Prestatorului de către Beneficiar, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor 

obligaţiilor asumate prin contract; 

d) Servicii – activităţi a căror prestare face obiectul contractului; 

e) Zi – zi calendaristică; an – 365 de zile; 

f) Neîndeplinire – orice nerespectare a obligaţiilor oricărei părţi (incluzând, dar 

nelimitându-se la, neîndepliniri ale unei obligaţii principale sau ale unui termen 

esenţial) sau orice neîndeplinire, acţiune, omisiune, neglijenţă sau declaraţie a 

oricărei părţi, a angajaţilor, agenţilor sau sub-contractanţilor săi, în legătură cu 

sau referitor la obiectul acestui Contract pentru care acea parte este 

răspunzătoare faţă de cealaltă; 

g) Sistem informatic – ansamblul destinat prelucrării automate a datelor, format 

din produse software aplicative (programe informatice) şi mediul de utilizare 

(echipamente de calcul şi de comunicaţie, conexiunile dintre acestea, produse 

software de bază); 



h) Suport hardware şi software (Mediu de utilizare) – ansamblul format din 

produsele software de bază (sisteme de operare, etc.) necesar pentru 

funcţionarea programului informatic; 

i) Staţie de lucru – echipament pe care rulează programul informatic; 

j) Post de lucru – punct de lucru unde utilizatorii interacţioneaza cu sistemul 

informatic (terminal); 

k) Forţă majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se 

datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul 

încheierii contractului 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 ca 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. 

Art. 3. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI 

3.1. Prestatorul va presta în favoarea Beneficiarului serviciile ofertate stabilite în Anexa 

2 (denumite în continuare Servicii) pentru sistemul informatic definit în Anexa 1 

(denumit în continuare Sistemul informatic). 

3.2. Preţul contractului este de ...................................., fără TVA. Preţul rămâne 

nemodificat pe toată durata contractului. Valoarea totala a contractului este de 

...................................... fara TVA. 

3.3. Preţul Contractului nu acoperă intervenţiile Prestatorului pentru remedierea 

defectelor determinate de exploatarea defectuoasă a Sistemului Informatic de către 

Beneficiar (a se vedea articolele 6.2.3, 6.2.6, 6.2.8, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13). Aceste 

intervenţii vor face obiectul unor noi negocieri. 

3.4. Preţul contractului acoperă doar serviciile menţionate în Anexa 2. Orice alte 

modificări sau servicii suplimentare cerute de Beneficiar în ceea ce priveşte 

Sistemul informatic şi care nu sunt incluse în contract vor face obiectul unor noi 

negocieri. 

Art. 4. DURATA CONTRACTULUI 

4.1. Contractul intră în vigoare la data de ...................... şi este valabil până la data de 

................................. , cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. În acest sens, 

una dintre părţi trebuie să o notifice pe cealaltă în vederea prelungirii duratei 

contractuale. 

Art. 5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

5.1. Documentele contractului sunt: Solicitarea de ofertă ( specificații tehnice  a 

sistemului informatic), Oferta financiară,  Oferta tehnică depusă de operatorul 

economic,  Anexa 1 şi Anexa 2 



Art. 6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

6.1. Obligaţiile PRESTATORULUI 

6.1.1. Prestatorul se obligă să presteze Serviciile la un înalt standard de calitate pentru a 

nu prejudicia Beneficiarului în nici un fel în folosirea normală a Sistemului 

informatic.  

6.1.2. Prestatorul se obligă să asigure recepţionarea sesizărilor de avarie şi reacţia la ele în 

condiţii de urgenţă în conformitate cu prevederile prezentului contract. 

6.1.3. Fără a aduce atingere angajamentelor asumate de către Prestator, acesta se 

angajează de asemenea că orice informaţie medicală sau financiară din activitatea 

beneficiarului, aflată în posesia, custodia sau controlul său, va fi folosită în 

exclusivitate în scopul executării obligaţiilor rezultate din contract. Totodată, 

Prestatorul se va supune legilor care privesc prelucrarea tuturor datelor cu caracter 

personal, semnând  în acest  sens Acord de prelucrare in calitate de operator  

imputernicit. 

6.1.4. Prestatorul asigură conform ofertei tehnice  și următoarele servicii:  

- asistență tehnică (service sau asistență on site, telefonic sau remote via Call center) 

-servicii de mentenanță( mentenanță software off site, update legislativ la cerere si 

ori de câte ori este nevoie  și  upgrade aplicatie) 

6.2. Obligaţiile BENEFICIARULUI 

6.2.1. Beneficiarul se obligă să efectueze plăţile datorate în modalitatea şi termenul 

prevăzute prin Contract.  

6.2.2. Beneficiarul are obligaţia de a desemna un reprezentant al său ca administrator de 

sistem, pentru a avea în permanenţă un partener tehnic direct în relaţia de strictă 

specialitate dintre Prestator şi Beneficiar, pe toată perioada de derulare a 

contractului. 

6.2.3. Beneficiarul se obligă să facă tot ce ţine de atribuţiile sale de posesor al imobilului 

în care este amplasat Sistemul informatic, cum ar fi curăţenia, siguranţa, protecţia 

contra intruşilor sau intemperiilor şi incendiilor, asigurarea microclimatului şi 

celorlalte condiţii de mediu prevăzute prin normele tehnice comunicate de Prestator. 

6.2.4. Beneficiarul se obligă să anunţe Prestatorul de îndată asupra defecţiunilor sau 

oricăror împrejurări care au întrerupt ori periclitează funcţionarea Sistemului 

informatic. 

6.2.5. Beneficiarul se obligă să permită accesul angajaţilor Prestatorului, legitimaţi ca 

atare, în spaţiile şi la facilităţile sale şi să furnizeze toate informaţiile necesare 

pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale. Întârzierile cauzate de nerespectarea 

acestei clauze nu sunt imputabile Prestatorului. 



6.2.6. Beneficiarul se obligă să nu provoace stricăciuni prin intervenţia nepermisă la 

informaţiile stocate în urma utilizării Sistemului informatic sau dezafectarea 

programului pe calculator, prin fapta sa, a prepuşilor săi ori a altora îngăduiţi de el 

sau de prepuşii lui, iar dacă asemenea consecinţe survin, să plăteasca daune-

interese. 

6.2.7. Beneficiarul se obligă să numească responsabili de exploatare a Sistemului 

informatic, instruiţi, examinaţi, testaţi scris şi autorizaţi de către Prestator, asigurând 

stabilitatea lor pe post astfel încât să existe continuu un partener tehnic al 

Prestatorului. 

6.2.8. Beneficiarul se obligă să întreţină Sistemul informatic în conformitate cu manualul 

de utilizare şi instrucţiunile date de specialiştii Prestatorului. 

6.2.9. Beneficiarul este singur răspunzător pentru viciile subsecvente ale Sistemului 

informatic, determinate de exploatarea defectuoasă a acestuia.  

6.2.10. Beneficiarul se obligă să nu permită accesul altor persoane sau personalului 

neautorizat din cadrul propriei unităţi la Sistemul informatic pe perioada derulării 

Contractului. 

6.2.11. Beneficiarul are obligaţia de a asigura consumabilele necesare şi realizarea 

stocurilor de siguranţă necesare pentru funcţionarea la standarde optime a 

Sistemului informatic. 

6.2.12. Beneficiarul poartă responsabilitatea introducerii datelor în program, a veridicităţii 

acestor date, a modificării şi verificării rapoartelor sau documentelor sau a 

întocmirii greşite a acestora. Nerespectarea modului de utilizare a Sistemului 

informatic absolvă pe Prestator de orice răspundere privind activitatea de service. 

6.2.13. Beneficiarul are obligaţia de a efectua salvări ale întregii baze de date, cel puţin o 

dată pe zi, fiecare zi din săptămână separat. În cazul în care Beneficiarul nu a dispus 

salvarea bazelor de date conform indicaţiilor Prestatorului, acesta va fi absolvit de 

orice responsabilitate privind activitatea de service. 

Art. 7. CONFIDENŢIALITATE 

7.1. Având în vedere că pentru îndeplinirea Contractului oricare din părți poate dezvălui 

sau poate avea acces la informații confidențiale aparținând celeilalte părți, Părțile sunt 

de acord să ia toate măsurile rezonabile și adecvate pentru a proteja informațiile 

confidențiale primite de la cealaltă parte împotriva utilizării sau dezvăluirii 

neautorizate, aplicând aceleași standarde, politici și proceduri pe care le aplică pentru 

protejarea propriilor informații confidențiale. 

7.2. În înțelesul prezentului contract, informații confidențiale sunt considerate 

următoarele, indiferent dacă sunt transmise în scris, verbal și/sau prin mijloace 

electronice: 

a) informații marcate ca având caracter confidențial de către Partea deținatoare; 

b) informații despre care este rezonabil să se considere că au caracter confidențial 

pentru partea deținatoare (de exemplu, fară a se limita la acestea: informații 

strategice, planuri de afaceri, cereri de ofertă sau oferte pentru potențialii 



clienți, liste și informații despre clienți, precum și toate tipurile și formele de 

informații financiare, de afaceri, științifice, tehnice, economice sau inginerești, 

incluzând aici modele, planuri, compilații, invenții și dezvoltări, produse, 

formule, schițe, prototipuri, metode, tehnici, procese, proceduri, programe, 

algoritmi și software pentru calculator, documentații, tehnologii, planuri, 

informații privind vânzările, clienții și personalul, cercetări și rapoarte, 

tangibile sau intangibile, stocate sau nestocate, compilate sau memorializate 

fizic, electronic, grafic, fotografic ori în scris); 

c) date și informații protejate prin lege: date cu caracter personal, date sensibile 

privind starea de sănătate etc. 

7.3. Toate informațiile confidențiale comunicate în temeiul prezentului Contract sunt și 

rămân proprietatea părții deținătoare și dezvaluirea lor nu conferă părții care le 

primește niciun drept asupra informațiior confidențiale primite (inclusiv drepturi de 

proprietate intelectuală) în afara celor stabilite în acest Contract. 

7.4. Părțile vor dezvălui informațiile confidențiale primite numai către acele persoane 

implicate în îndeplinirea contractului. Dezvăluirea se va limita numai la acele 

informații necesare pentru îndeplinirea contractului. Fiecare Parte va comunica 

celeilalte Părți identitatea persoanelor implicate în îndeplinirea Contractului și orice 

modificare ulterioară a acestor persoane. 

7.5. Părțile se angajează să impună obligația de confidentialitate, prin intermediul unui 

angajament de confidențialitate scris, tuturor angajaților, colaboratorilor și 

subcontractanților lor implicați in îndeplinirea contractului. 

7.6. Părțile nu vor copia, multiplica sau dezvălui către terti, în intregime sau parțial, 

informații confidențiale aparținând celeilalte părți, fără acordul scris al Părții 

deținătoare. Dezvăluirea neautorizată a informațiilor confidențiale dă dreptul părții 

lezate de a pretinde plata de daune interese și/sau de a rezilia contractul. 

7.7. La cererea scrisă a Părții deținătoare și la discreția și alegerea acesteia, orice parte sau 

toate informațiile confidențiale primite în scris și/sau prin mijloace electronice vor fi 

returnate imediat Părții deținătoare sau vor fi distruse, iar Partea primitoare va 

confirma în scris Părții deținătoare faptul că informațiile respective au fost returnate 

sau distruse. 

7.8. Partea primitoare va notifica imediat în scris Părții deținătoare orice încălcare a 

confidentialității și va colabora cu aceasta pentru a recapata posesia informației 

confidențiale și a preveni orice altă utilizare sau dezvăluire neautorizată. 

7.9. Obligațiile de confidențialitate rămân în vigoare pe o durata nelimitată după încetarea 

prezentului Contract. 

Art. 8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

8.1. Contractul încetează în următoarele cazuri : 



a) în cazul în care una dintre părţi îşi execută în mod culpabil şi repetat una dintre 

obligaţiile asumate prin Contract, partea lezată are dreptul de a considera 

Contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune interese. Totuşi, 

partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor Contractului o va notifica 

celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data la care încetarea urmează să-

şi producă efectele; 

b) atunci când părţile de comun acord solicită încetarea efectelor Contractului se 

încheie un act adiţional care va cuprinde acordul părţilor şi condiţiile în care se 

va realiza aceasta; 

c) conform Art. 12 – “Forţa Majoră”; 

8.2. Prestatorul poate cere rezilierea Contractului, în cazul în care Beneficiarul nu achită 

una sau mai multe facturi emise de către Prestator timp de 60 zile de la data emiterii 

acestora. În acest caz, rezilierea va opera de plin drept, fără a fi necesară intervenţia 

instanţelor judecătoreşti sau îndeplinirea oricăror altor formalităţi. 

8.3. Încetarea Contractului conform art. 8.1 nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor 

deja scadente între părţile contractante. 

8.4. Prevederile prezentului capitol (Art. 8) nu înlătură răspunderea părţii care în mod 

culpabil a cauzat încetarea Contractului. 

8.5. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la Contract, printr-o notificare 

scrisă adresată Prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă: 

a)  Prestatorul nu presteaza Serviciile si/sau nu corespund conform cu Oferat 

tehnică. 

b)  Prestatorul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă notificării 

emise de către reprezentantul Beneficiarului, care îi solicită remedierea defectelor de 

funcționare. 

c)  Prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire notificarile emise de către 

reprezentantul Beneficiarului;  

d)  Prestatorul subcontractează fara acordul Beneficiarului sau cesionează 

creantele izvorate din contract  fără a avea acordul scris al Beneficiarului;  

e)  Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare 

judiciară sau sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind 

plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea sau se află într-o situaţie asemănătoare 

rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la 

nivel naţional;  

f)  Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice 

mijloc de probă pe care Beneficiarul îl poate justifica;  

g)  împotriva Prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru 

judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice 

altă activitate ilegală;  

h) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la 

personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care 

asemenea modificări sunt înregistrate într-un Act Adiţional la Contractul de Servicii;  



j) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea 

Contractului de Servicii; 

 k) Prestatorul eşuează în a furniza garanţiile sau asigurările solicitate sau 

persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească 

angajamentele.  

 

Art. 9.    MODALITĂŢI DE PLATĂ 

 

9.1    Prestatorul va emite factură în lei pentru luna respectivă. Transmiterea 

exemplarului 1 al facturii se va face prin e-mail cu confirmare de primire, pe cheltuiala 

Prestatorului. 

9.2    Beneficiarul va achita facturile emise conform art. 9.1. în 30 de zile, în contul 

Prestatorului completat în preambul. 

9.3    Dacă Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea 

perioadei prevăzute la clauza 9.2, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea 

Serviciilor. Imediat ce Beneficiarul onorează factura, Prestatorul poate relua prestarea 

Serviciilor în cel mai scurt timp posibil.  

9.4    Dacă Beneficiarul nu onorează facturile în termenul prevăzut la clauza 9.2 şi 

fără a prejudicia dreptul Prestatorului de a apela la prevederile clauzei 8.1, Beneficiarul 

are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 0,036% pe zi de întârziere din suma neachitată. 

Art. 10. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI 

10.1. (1) Serviciile prestate în baza Contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora 

prevăzută să fie terminată într-o perioadă stabilită trebuie finalizată în termenul 

convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.  

(2) În cazul în care există orice motive de întârziere ce nu se datorează Prestatorului 

sau alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni, ce îndreptăţesc 

Prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a Serviciilor sau a oricărei 

faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare.  

10.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii Contractului Prestatorul nu respectă perioadele 

stabilite, acesta are obligaţia de a notifica în timp util acest lucru Beneficiarului. 

Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părţilor, prin 

act adiţional.  

10.3. Cu excepţia prevederilor Art. 12 şi în afara cazului în care Beneficiarul este de 

acord cu o prelungire conform clauzei 10.2, o întârziere în îndeplinirea Contractului 

dă dreptul Beneficiarului de a solicita penalităţi potrivit prevederilor legale.  

10.4. Atâta timp cât Prestatorul este împiedicat de la îndeplinirea oricăreia dintre 

obligaţiile sale ca rezultat direct al unei întârzieri a Beneficiarului în îndeplinirea 

acelor obligaţii, Prestatorul nu va fi răspunzător faţă de Beneficiar pentru această 

neîndeplinire şi va fi îndreptăţit la o prelungire corespunzătoare a duratei de 

executare şi la recuperarea costurilor adiţionale. 



Art. 11. CESIUNEA 

11.1. Părţile au obligaţia de a nu transfera total sau parţial drepturile sau obligaţiile 

asumate prin Contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al celeilalte părţi. 

11.2. Cesiunea nu va exonera părţile de nici o responsabilitate privind orice obligaţii 

asumate prin Contract. 

Art. 12. FORŢA MAJORĂ 

12.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

12.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

12.3. 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. 

12.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi 

stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

12.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

12.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 

6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept 

a Contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poata pretinde celeilalte daune-interese. 

Art. 13. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

13.1. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea Contractului. 

13.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative părţile nu reuşesc să rezolve în 

mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze prin acţiune în justiţie, în faţa instanţei competente din raza de domiciliu 

a beneficiarului. 

Art. 14. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

14.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 

Art. 15. COMUNICĂRI 

15.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea Contractului, trebuie să 

fie transmisă în scris sau prin mijloace electronice ce vor fi ulterior confirmate în 

scris, semnate de către un reprezentant autorizat al părţii care a trimis înscrisul şi 

înregistrate la sediul acesteia. 



(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii. 

15.2. Comunicările dintre părţi făcute prin telefon se consideră a fi cu titlu neoficial, 

neavând nici un fel de înrâurire asupra clauzelor contractuale, inclusiv a anexelor, 

părţi integrante ale Contractului. 

Art. 16. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

16.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Art. 17. CLAUZE REFERITOARE LA SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA 

OCUPAŢIONALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, APĂRAREA 

ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ŞI PREGĂTIREA PENTRU SITUAŢII 

DE URGENŢĂ 

17.1. Prestatorul se obligă: 

a) să respecte, prin personalul său, pe toată perioada desfăşurării lucrărilor în 

locaţiile Beneficiarului, toate cerinţele legale aplicabile precum şi cerinţele 

specifice activităţii unităţii Beneficiarului referitoare la sănătatea şi securitatea 

ocupaţională, protecţia mediului, apărarea împotriva incendiilor şi pregătirea 

pentru situaţii de urgenţă, 

b) să acorde lucrătorilor proprii echipamentul individual de protecţie – EIP – 

adecvat factorilor de risc şi să urmărească folosirea acestuia de către personalul 

propriu pe tot parcursul executării lucrărilor, 

c) să pună la dispoziţia personalului propriu sculele, uneltele şi echipamentele de 

lucru în stare bună de funcţionare, complete, verificate şi controlate înainte de 

darea în folosinţă şi să instruiască personalul cu privire la mânuirea şi folosirea 

acestora, 

d) să utilizeze de către personalul propriu pe parcursul executării lucrărilor numai 

căile de acces şi circulaţie puse la dispoziţie, 

e) să asigure în permanenţă, pe toată durata execuţiei lucrărilor, curăţenia şi 

deblocarea căilor de acces şi a locurilor de muncă prin înlăturarea materialelor 

şi deşeurilor rezultate din activitatea proprie, 

f) să oprească imediat lucrarea şi să anunţe de îndată Beneficiarul la constatarea 

existenţei unui loc de muncă cu pericol grav şi iminent de accidentare, 

g) să elimine în cel mai scurt timp posibil neconformităţile constatate de 

Beneficiar în domeniile securităţii şi sănătăţii ocupaţionale respectiv al 

situaţiilor de urgenţă.  

h) să asigure luarea tuturor măsurilor ce se impun, în cazul producerii unui 

accident de muncă: raportarea acestuia, cercetarea, respectiv înregistrarea 

acestuia, pe perioada executării contractului. 

17.2. Beneficiarul se obligă:  



a) să comunice Prestatorului, înainte de începerea lucrărilor, condiţiile de lucru în 

incinta sa, factorii de risc la care pot fi expuşi atât lucrătorii proprii cât şi cei ai 

Prestatorului,   

b) să efectueze o instruire introductiv generală privind specificul activităţii din 

locaţia respectivă şi a prevederilor din Regulamentul propriu de Organizare şi 

Funcţionare / Regulamentului Intern (ROF/RI).  

c) să informeze Prestatorul cu privire la orice modificări ale acestor condiţii 

survenite pe parcursul derulării contractului. 

17.3. În condiţiile producerii unor evenimente (accidente/incidente) de muncă, părţile au 

obligaţia de a anunţa imediat producerea accidentului, de ,,a nu modifica starea de 

fapt şi împrejurările care au condus la producerea accidentului” (cu excepţia 

cazurilor când menţinerea acestora ar conduce la alte accidente, ar periclita viaţa 

accidentaţilor sau securitatea unităţii). 

Art. 18. CLAUZE FINALE 

18.1. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă 

vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent 

bănesc a obligaţiei respective, nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. 

18.2. Modificarea Contractului se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 

contractante. 

18.3. Contractul este indivizibil, obligaţiile asumate de ambele părţi condiţionându-se 

reciproc şi în integralitatea lor. 

18.4. Contractul reprezintă voinţa părţilor, înlăturând orice altă înţelegere scrisă sau 

verbală între acestea, anterioară încheierii lui. 

Contractul a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare 

parte, fiecare exemplar având 2 anexe care sunt parte integrantă a Contractului. 

 

BENEFICIAR,                                                                        PRESTATOR, 

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES                            

 

MANAGER,          

       

 

 

 

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,     CONTABIL SEF 

     

 

Compartiment Achizitii Publice,Contractare 

 

Intocmit/Vizat 



Anexa 1 la contractul nr. ......................... 

 

Sistemul informatic menţionat la Art. 3, pentru care Prestatorul va presta serviciile 

enumerate în Anexa 2, este compus din: 

1. Software 

Programe informatice Module / Componente cu licenta 

Nr. posturi de 

lucru pentru care 

este valabilă 

licenţa 

Lot nr.1 : 

 

Programul informatic 

medical 

- Modul AMBULATORII  DE 

SPECIALITATE  (PSIHIATRIE + 

MEDICINA INTERNA) 

- Modul SPITALIZARE CONTINUA CU 

RAPORTARE CJAS şi SNSPMS, CU 

COMPARTIMENTE SI SERVICII. 

(Statistica, internări, registratura, 6 secții (2 de 

acuți si 4 de cronici, compartiment RNPM, 

Farmacie, Compartiment Fizio-Kinetoterapie, 

Compartiment Psihologie) 

- Modul FARMACIE CU CIRCUIT 

INCHIS 

- Modul  RECEPTIE (posibilitatea de a se 

efectua programări online) 

- APLICATIE MOBILA MEDICI 

(programări) 

- APLICATIE MOBILA PACIENT 

 

 

 

 

Nelimitat 

 

      
BENEFICIAR,                                                                        PRESTATOR, 

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES                            

 

MANAGER,        

 

 

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,     CONTABIL SEF 

 

 

Compartiment Achizitii Publice,Contractare 

 

Intocmit/Vizat 

 
 
 
 
 
 



Anexa 2 la contractul nr. ................................. 

 

Serviciile prestate în conformitate cu Art. 3 sunt următoarele: 

1.1 Servicii de asistenţă tehnică  

Denumire 

serviciu 
Descriere Condiţii 

Asistenţă tehnică  Service sau asistenta tehnica on site, telefonic 

sau remote via Call center cu acces pentru 

fiecare utilizator 

 

Disponibilitate: 

 la cerere 

 Luni – Vineri  8 – 17 

 

 

1.2  Servicii de mentenanţă 

Denumire 

serviciu 
Descriere Condiţii 

Mentenanţă 

software off site 

Rezolvarea defectelor(incidentelor)  

descoperite în funcționare:  

- identificarea și înregistrarea incidentelor, 

- clasificarea și prioritizarea incidentelor, 

- investigarea și diagnosticarea problemelor, 

- stabilirea și implementarea soluțiilor de 

remediere, 

- închidere (inclusiv reinstalarea aplicației, 

instalarea patch-urilor / versiunilor 

modificate) 

Timp de răspuns: în 

funcţie de urgenţa 

problemei 

Update legislativ 

aplicaţie 

Instalarea la client de actualizări ale aplicaţiei 

în urma modificărilor legislaţiei.  

Beneficiarul are obligaţia de a anunţa 

prestatorul în timpul optim necesar 

intervenţiei/modificării produsului software, 

în legătură cu modificările legislative şi de 

raportare standard intervenite, astfel încât să 

permită realizarea acestora în cel mai scurt 

timp posibil. 

Frecvenţă: la cerere / de 

câte ori este necesar 



Upgrade 

aplicație 

 

Instalarea la beneficiar a ultimelor versiuni 

dezvoltate ale aplicaţiei. Pentru  toate cazurile 

de modificari (upgrade) ale programului 

informatic cerute de catre Beneficiar se va 

realiza o analiza a modificarilor si un deviz 

estimativ pentru evaluarea efortului de 

dezvoltare si impementare iar modificarile 

vor fi livrate la primul upgrade al aplicatiei. 

Frecvenţă: 

 la fiecare lansare a unei 

noi versiuni a 

programului 

 

 

 
BENEFICIAR,                                                                        PRESTATOR, 

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES                            

 

MANAGER,        

 

 

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,     CONTABIL SEF 

 

 

Compartiment Achizitii Publice,Contractare 

 

Intocmit/Vizat 
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