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       CONTRACT DE PRESTARI  SERVICII MEDICINA MUNCII  

                Nr. ........... Incheiat astazi:  ............................  

Intre:  

SPITALUL DE PSIHIATRIE cu sediul in TULGHES, adresa: Nr.342, 

Jud.HARGHITA , tel: 0266338188, fax: 0266338033, cod unic C.U.I. 4367728, cont 

bancar: RO26TREZ3545041XXX000724, deschis la trezoreria Toplita, reprezentat prin  

EC.CSIBI VERONICA, cu functia de MANAGER, in calitate de BENEFICIAR servicii 

medicale.   

si: 

  CABINET ……………………..cu sediul social in ………………….. , str. …….., 

nr. ……,Jud………………….., tel. ……………………….., cod unic de inregistrare 

………………………., cont cont ……………………………………... deschis la 

………………………….,  si inregistrata in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, sub 

numarul de identificare …………………………, autorizat sanitar de DSP cu 

nr…………………………………….,  reprezentata de 

……………………………………, , in calitate de PRESTATOR,  

CAP. I. OBIECTUL CONTRACTULUI  

Art. 1. Obiectul prezentului contract il constituie efectuarea de catre PRESTATOR in 

favoarea BENEFICIARULUI, contra cost, a urmatoarelor servicii medicale conform 

normativelor in vigoare( HG nr. 355/2007, completata si modificata de HG nr.1169/201, 

privind supravegherea sanatatii lucratorilor), respectiv: 

-examen clinic general la sediul spitalului; 

-intocmire dosar medical pentru fiecare persoana angajata la spital cu concluzii de 

medicina muncii si gestionarea lui; 

-eliberarea Fisei de Aptitudine în dublu exemplar (conform legislatiei in vigoare:HG 

nr.355/17.05.2007, completata si modificata prin HG 1169/20412); 

-Screening oftamologic ( Computer Viziotest); 

-Probe vestibulare și probe de echilibru; 

-Audiogramă; 

-Spirometrie; 

-pentru persoanele care sunt expuse la anumiti factori de risc sau lucreaza in conditii de 

munca particulare, medicul  de medicia muncii va recomanda, numai daca este cazul 

anumite examinari/analize medicale suplimentare. 
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CAP. II. DURATA CONTRACTULUI      

 

Art. 2. Prezentul contract se încheie până la data de 31.12.2020 și se poate prelungi cu 

acordul partilor. 

Contractul intra în vigoare la data semnarii de către cele doua părti  

Art. 3. Prelungirea contractului si eventualele reactualizari de preturi, oferirea de noi 

servicii medicale etc. se vor face prin acte aditionale parte integranta a contractului. 

Art. 4. Contractul poate fi denuntat unilateral in cadrul termenului pentru care a fost 

incheiat in conditiile specificate de comun acord.  

  

 CAP. III. PRET. MODALITATI DE PLATA  

 

Art. 5. BENEFICIARUL  se obliga sa plateasca PRESTATORULUI suma valoarea 

precizata pentru fiecare consultatie sau examen in parte conform ofertei nr. 

…………………..: 

- Examen medicina muncii-………….. lei/persoana/examinare; 

- Screening oftalmologic (computer Visiotest) -…..lei/persoana/examinare; 

- Probe vestibulare si probe de echilibru( munca la inaltime) - …..lei / persoana   

- Audiograma – ……….. lei / persoana 

- Spirometrie – ………. lei /persoana 

Art. 6. Plata se va face pe baza de factura fiscala, prin virament bancar, in maxim 60  zile 

de la emiterea facturii.  

 

CAP. IV. OBLIGATIILE PARTILOR  

 

Art. 7. In baza prezentului contract PRESTATORUL isi asuma in mod ferm si 

irevocabil urmatoarele obligatii:  

 

7.1. Să efectueze presatii medicale prevazute in contract, cu programare 

prealabila; 

7.2. Să asigure confidentialitatea informatiilor in legatura cu persoanele 

examinate( cap 4, art. 21-25 din legea drepturilor pacientului nr.46/2003);  

7.3. Să prelucreze si să interpretaze rezultatele examinarilor;  

7.4. Să facă recomandarile medicale ce se impun,pe baza rezultatelor obtinute si a 

reglementarilor in vigoare;  

7.5. Să notifice beneficiarului asupra finalizarii examinarilor medicale,in vederea 

efectuarii platii. 

 

 Art. 8. În baza prezentului contract BENEFICIARUL îsi asuma în mod ferm și 

irevocabil urmatoarele obligatii:  

 

8.1. Să efectueze plata  în cuantumul, la termenul și prin modalitățile convenite de 

părți;  
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8.2. să asigure mobilizarea personalului ce urmeaza sa fie examinat la termenele 

stabilite de legislatie,cu programare prealabila; 

8.3. Să desemneze persoana de contact responsabila cu asigurarea conditiilor 

necesare pentru buna desfasurare a examinarilor 

8.4. Să pună la dispozitia PRESTATORULUI lista angajatilor care urmeaza sa fie 

examinati. 

8.5. Fișele de solicitare a examenului medical la angajare și control periodic , 

respectiv Fișa de identificare a factorilor de risc profesional sa fie completata 

corespunzator pentru fiecare angajat, semnata si stampilata,inainte de examenul medical. 

  

CAP. V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

Art.9. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară  intervenţia 

unui/unei tribunal arbitral /  instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:  

 

• nu îşi execută una dintre obligaţiile enumerate la art. 1, 7 sau 8, din prezentul 

contract;  

• este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de 

lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;  

• cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără 

acordul celeilalte părţi;  

• îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o 

notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la 

rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.sau  

• în termen de 15 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la 

cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre 

obligaţiile ce-i revin. Contractul se poate denunta unilateral de oricare dintre parti cu 

obligatia notificarii in termen de 15 zile.  

 

Art. 10. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va 

notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi 

producă efectele. 

 Art. 11.  Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja 

scadente între părţile contractante. 

 Art. 12. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod 

culpabil a cauzat încetarea contractului.  

 

CAP. VI. NOTIFICĂRI  

 

Art. 13. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre 

acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în 

partea introductivă a prezentului contract.  
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Art. 14. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin 

scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de 

destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.  

Art. 15. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consider primită în prima zi lucrătoare 

după cea în care a fost expediată.  

Art. 16. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt 

confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.   

 

CAP. VII.  CLAUZE FINALE  

 

Art. 17. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între 

părţile contractante.  

Art. 18.  Prezentul contract, împreună cu anexele sale (daca exista) care fac parte 

integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere 

verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.  

Art. 19. Forta majora aşa cum este definita de lege exonereazăde răspundere partea care o 

invoca, in condiţiile notificării scrise in termen de 5 zile de la apariţia cazului de forta 

majora si pe baza unui certificat emis de organele competente in materie.  

Art. 20. Litigiile de orice fel decurgând din executarea contractului se vor soluţiona pe 

cale amiabila sau judecătoreasca, respectiv tribualul din teritoriul BENEFICIARULUI. 

 Art. 21. Completările, modificările prezentului contract nu sunt operabile parţilor decât 

daca rezulta expres din acte adiţionale semnate de ambele parţi. 

  

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ..................., si a fost agreat de parţi si semnat in 2 

exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele exemplare fiind in mod egal 

autentice si valabile.  

 

        BENEFICIAR:       PRESTATOR:      

 Spitalul de Psihiatrie Tulghes                                    Cabinet medical de  

Manager                                                                       Medicina Muncii 

                       

Dir.Fin.Contabil 

 

Comp. Achizitii publice, Contractare  

 

Vizat juridic 


