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Contract de prestări servicii medicale de medicina muncii - anul 2022 

 
Nr.____________ /___________ 

din Registrul Unic de Contracte 

 

 

1. Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice-Servicii incluse in Anexa 2 la lege,  cu modificarile 

si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr.395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind 

achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii ale carui 

clauze sunt cunoscute de parti si care are urmatorul continut,  

Între: 

1.1. MUNICIPIUL ONEŞTI,  persoană juridică de drept public, în conformitate cu dispoziţiile art. 96 alin. 1  

din  O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ, denumită autoritate contractantă, având sediul în B-dul 

Oituz, nr. 17, telefon/fax 0234.324243/ 0234.313911, cod fiscal 4353250, cont TREZORERIA ONEŞTI nr. 

RO23TREZ06224700271XXXXX, reprezentat legal prin PRIMAR – VICTOR LAURENTIU NEGHINA , în 

calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 

şi 

1.2 – ....... (se va completa dupa adjudecare) .............. denumit operator economic    cu sediul/domiciliul  in 

............................................. telefon ................................. fax ................................. număr de înmatriculare  

..................................  cod fiscal ...........................  cont (trezorerie, banca)  

......................................................................... reprezentat prin .....................................  funcţia .......................în calitate 

de prestator, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii 

  În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de vointă al celor două părti încheiat între o autoritate contractantă, în 

calitate de beneficiar, si un prestator de servicii, în calitate de prestator; de asemenea, contract inseamna si actele 

aditionale, daca este cazul, acolo unde – in cuprinsul prezentului contract – nu s-a mentionat altfel. 

b) achizitor si prestator - părtile contractante, astfel cum sunt acestea denumite si identificate în prezentul contract; 

c) valoarea contractului - pretul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală si corespunzătoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

d) servicii - activităti a căror prestare face obiectul contractului; 

e) vicii – aparente: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta, fara a fi nevoie de 

investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza; 

f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea; 

g) durata contractului –intervalul de timp in care prezenta conventie opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei 

si documentatiei procedurii de achizitie, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala 

a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauze ale sale; 

Durata contractului este egala sau mai mare decat durata de executie. Durata contractului este egala cu durata de 

executie, daca aceasta din urma este neintrerupta. Durata contractului este mai mare decat durata de executie daca 

aceasta din urma se intrerupe, din orice motiv, caz in care durata contractului cuprinde si intervalele de timp in care 

executia este sistata sau extinsa. Durata de executie nu poate depasi ca termen limita termenul la care expira durata 

contractului. 

h) durata/ termen de executie –durata de executie a operatiunilor pe care le presupune indeplinirea contractului, astfel 

cum este aceasta prezentata in oferta si in contract, incluzand operatiunile preliminare si finale previzibile si 

imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu data incheierii contractului sau, dupa caz, a primirii 

ordinului de incepere a prestatiilor sau data specificata in acesta . Durata de executie este mai mica sau egala cu durata 

contractului. 

i) documentatie de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie 

publică si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentatia descriptivă; 

j) garantia de bună executie - garantia care se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de 

îndeplinirea cantitativă, calitativă si în perioada convenită a contractului; 

k) forta majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi prevăzut la 

momentul încheierii contractului si care face imposibilă executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: războaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enuntiativă. Nu este considerat fortă 

majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 

costisitoare executarea obligatiilor uneia din părti; 

m) ordin administrativ - orice instructiune sau dispozitie emisă de achizitor - beneficiar către prestator privind 

prestarea serviciilor; 
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n) conflict de interese - înseamnă orice eveniment influentând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie 

profesională obiectivă si impartială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor 

achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în  

conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile 

oricăror sub-contractanti, salariati si experti actionând sub autoritatea si controlul prestatorului; 

o) penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de către una din părtile 

contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligatiilor din contract; 

p) act aditional - document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului de prestări servicii in conditiile 

legii 

q) l) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile; 

 

3. Interpretare 

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural 

şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 

3.3 Trimiterile la actele normative includ si modificările si completările ulterioare ale acestora, precum si  orice alte 

acte normative subsecvente. 

3.4 În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă 

conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract vor 

rămâne neafectate, iar părtile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte si/sau modificări care ar 

conduce la acelasi rezultat legal si/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului. 

3.5 Clauzele contractuale susceptibile de mai multe întelesuri se interpretează coroborat cu toate documentele 

contractului si în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice actualizata si a altor acte 

normative date în aplicarea acesteia. 

 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului 

4.1 Prestatorul se obliga sa presteze  servicii medicale, asigurate in mod egal salariatilor din Aparatul de 

specialitate  al Primarului municipiului Onesti si a structurilor din subordinea Consiliului Local Onesti, compuse din 

examinari si investigatii medicale  prevazute de legislatia de specialitate in vigoare (Codul Muncii, Legea securitatii si 

sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de Guvern nr. 1425/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare si Hotararea de Guvern nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor), 

astfel: 

1. consiliere pe probleme de medicina muncii 

2. participarea la evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale 

3. monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor prin:  

3.1. examene medicale la angajarea in muncă; 

3.2. examene medicale periodice; 

4. examene medicale la reluarea activităţii; o examene medicale la adaptare; 

5. îndrumarea activităţii de reabilitare profesională, reconversia profesională, reorientare profesională în caz de 

accident de muncă, boală profesională, boală legată de profesie sau după afecţiuni cronice; 

6. consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de securitate şi sănătate în muncă prin accesul la sistemul 

informaţional naţional privind accidentele de muncă şi bolile profesionale, 

7. consilierea angajatorului privind adaptarea muncii şi a locului de muncă la caracteristicile psihofiziologice ale 

angajaţilor; 

8. consiliere în cunoaşterea şi respectarea normelor legate de igienă, sănătate publică şi securitate în muncă, 

9. în perioadele convenite şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 

 

5. Preţul contractului 

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de maxim .....(se 

va completa dupa adjudecare)........, lei fara TVA, respectiv maxim ........................lei cu TVA si presupune urmatoarele 

tipuri de servicii: 

Maximum 326 lucratori 

a) 276  lucratori(examinare cf Fisei 139 din HG 355/2007)X .....lei / lucrator=........lei fara TVA; 

b) 10 lucratori(examinare cf Fisei 140 din HG 355/2007) X .....lei / lucrator = ..........lei fara TVA; 

c) 16 lucratori(examinare cf Fisei 144 din HG 355/2007) X .....lei / lucrator = ........lei fara TVA; 

d) 5 lucratori(examinare cf Fisei 67/73 din HG 355/2007) X ......lei / lucrator = .......lei fara TVA; 

e)12 lucratori(examinare cf Fisei 134/135 din HG 355/2007)X.....lei /lucrator=......lei fara TVA; 

f) 7 lucratori(examinare cf Fisei 123 din HG 355/2007)X.....lei /lucrator =..........lei fara TVA; 

5.2 Achizitorul plateste contravaloarea serviciilor prestate asa cum se precizeaza la art. 20 din prezentul contract 

de prestari servicii. 

5.3 Preturile serviciilor raman ferme si nu pot fi modificate pe toata perioada de derulare a  contractului. 
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6. Durata contractului 

6.1  Durata prezentului contract este de la data semnării de catre parti şi până la data îndeplinirii obligaţiilor 

contractuale reciproce, dar nu mai târziu de 31.12.2022. 

6.2 Perioada de valabilitate a contractului este de la data semnarii contractului pana la epuizarea conventional sau 

legala a oricarui efect pe care il produce. 

 

7. Executarea contractului 

7.1 Executarea contractului începe de la data comunicării ordinului de începere a prestării serviciilor. 

 

8. Documentele contractului 

Documentele contractului sunt: 

a) propunerea tehnică a …………(se completeaza dupa adjudecare)..............; 

b) propunerea financiară a ………………(se completeaza dupa adjudecare)………..; 

c) Documentația de atribuire (inclusiv clarificări); 

d) Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț (dacă e cazul); 

e) Contractele cu subcontractanții (dacă e cazul); 

f) Procesele - verbale de recepție la terminarea serviciilor; 

g) Acordul de asociere (dacă e cazul); 

h)   Caietul de sarcini nr. 65828/11.11.2021  intocmit de Compartiment; 

i)   Alte documente. 

 

9. Caracterul confidential al Contractului 

9.1. Caracterul confidenţial al datelor si rezultatelor  

9.1.1  Părţile înţeleg şi convin asupra faptului că datele si rezultatele obtinute conform prezentului Contract, transmise 

în formă orală, scrisă, prin poştă electronică, prin iniţierea accesului la informaţii, cum ar fi cele stocate într-o bază de 

date, sau orice altă formă intangibilă sau tangibilă, vor fi considerate ca informaţii confidenţiale. 

9.1.2  Prestatorul nu va multiplica, reproduce, dezvălui Informaţii confidenţiale nici unei persoane, nu va permite unei 

terţe părţi accesul la Informaţiile confidenţiale, şi nici nu va exploata sau utiliza Informaţiile confidenţiale în alte 

scopuri decât cele stabilite prin prezentul Contract, fără a avea consimţământul prealabil scris al Achizitorului. 

Totodată personalul Prestatorului se angajează ca după încheierea activităţilor să nu păstreze copii ale informaţiilor 

primite şi ale documentaţiilor realizate. 

9.1.3 Prestatorul va arăta aceeaşi atenţie pentru păstrarea naturii confidenţiale a informaţiilor confidenţiale ale 

Achizitorului, pe care Prestatorul o arată pentru informaţiile similare proprii. În orice caz, aceste standarde nu vor fi 

niciodată mai scăzute decât cele aplicate de o persoană aflată în circumstanţe similare care îşi protejează propriile 

informaţii de acest tip. 

9.2. Obligaţiile Prestatorului privind confidentialitatea datelor si rezultatelor 

9.2.1  Prestatorul se angajeaza ca:  

a) va da dovadă de aceeaşi grijă şi discreţie pentru a evita dezvăluirea, publicarea sau răspândirea datelor si rezultatelor 

ca şi în cazul informaţiilor similare proprii pe care nu doreşte să le dezvăluie, să le publice sau să le răspândească; 

b) va folosi datele si rezultatele numai în scopul pentru care acestea au fost  dezvăluite. 

9.2.2  Prestatorul poate dezvălui informaţiile către: 

a) angajaţii săi care trebuie să le cunoască şi oricărei entităţi legale care are dreptul sa le solicite si sa le primeasca; 

b) oricare altă parte, cu consimţământul anterior al Achizititorului, prezentat in scris. 

9.2.3  Prestatorul poate dezvălui informaţiile în măsura în care este imperativ cerut de lege. Totuşi, Prestatorul va 

notifica prompt acest fapt Achizititorului pentru a-i da acestuia posibilitatea de a obţine un ordin protector. 

9.2.4  Atunci când informaţiile sunt dezvăluite în scris, pe suport magnetic, optic, sau alt suport, informaţiile 

confidenţiale vor fi marcate clar şi evident de către Prestator ca fiind Confidenţial şi/sau Proprietate. 

9.2.5  Obligatia de confidentialitate subzista si dupa incetarea prezentului Contract, pe durata nederminata.          

9.3  Excepţii de la obligaţiile privind confidentialitatea informatiilor 

       Prestatorul poate dezvălui, publica şi folosi informaţiile care sunt: 

a) deja în posesia sa fără obligaţii de confidenţialitate; 

b) obţinute dintr-o altă sursă decât Achizititor, fără obligaţii de confidenţialitate;  

c) disponibile public la momentul primirii lor sau care devin publice ulterior fără nici o culpă a Prestatorului; 

d) dezvăluite de Achizitor către o altă parte fără obligaţii de confidenţialitate. 

 

10. Obligaţiile principale ale prestatorului 

10.1. Prestatorul are obligaţia să presteze serviciile medicale cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite 

angajamentului asumat şi în conformitate cu legislatia aflata in vigoare la momentul prestarii serviciilor. 

10.2. Prestatorul are obligaţia să supravegheze realizarea corespunzătoare a serviciilor contractate, să asigure resursele 

umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 

rezonabil din acesta. 
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10.3. Prestatorul este pe deplin responsabil atât pentru siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, 

în conformitate cu normele de securitate şi sănătate în muncă, cât şi pentru calificarea şi experienţa personalului folosit 

pe toată durata contractului. 

10.4. (1) Prestatorul se obligă să preia asupra sa orice eventuale reclamaţii şi/sau acţiuni în justiţie referitoare la 

încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, denumiri, mărci înregistrate, licenţe etc.) legate de 

utilizarea neautorizată, în scopul realizării serviciilor contractate, a unor echipamente, materiale sau programe de 

calculator.      (2) Prestatorul se obligă să preia asupra sa orice daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, 

care ar rezulta în urma respectivelor reclamaţii şi/sau acţiuni în justiţie, în condiţiile menţionate în aliniatul precedent. 

10.5.Prestatorul se obligă să asigure achizitorului toate serviciile medicale ce fac obiectul contractului, conform 

legislaţiei în vigoare şi standardelor medicale. 

10.6  Orice alte obligatii ce ii revin conform legii si uzantelor pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. 

10.7. Prestatorul îşi va asuma responsabilitatea serviciilor medicale prestate pentru achizitor, în raport cu terţii. 

10.8. Prestatorul are obligaţia să organizeze şi să gestioneze baza de date cuprinzând dosarele medicale ale tuturor 

angajaţilor achizitorului. 

10.9. Medicul de medicina muncii îşi rezervă dreptul legal de a solicita şi introduce analize şi investigaţii medicale 

suplimentare în funcţie de examenul clinic general, ţinând cont de starea de sănătate a persoanei examinate. 

10.10.Prestatorul are obligaţia de a consilia achizitorul privind adaptarea muncii la caracteristicile psihofiziologice ale 

angajaţilor. 

10.11.Periodic, de comun acord cu achizitorul, prestatorul va organiza campanii de promovare a serviciilor medicale de 

prevenţie la sediul achizitorului. 

10.12. Prestatorul are obligaţia ca la factura emisă lunar, pentru serviciile prestate în cursul lunii anterioare, să anexeze 

un tabel care va cuprinde persoanele examinate, tipul examenului medical şi tarifele. 

10.13. Prestatorul trebuie să prezinte semestrial şi/sau la solicitarea achizitorului, către Comitetul de Securitate şi 

Sănătate în Muncă organizat de achizitor rapoarte scrise cu privire la situaţia stării de sănătate a angajaţilor în relaţie cu 

condiţiile de muncă şi riscurile profesionale, la acţiunile medicale întreprinse şi eficienţa acestora. 

10.14. Prestatorul are obligaţia: 

a)să respecte secretul medical, codul deontologic, precum şi obligaţiile instituite prin statutul medicului de medicina 

muncii şi alte acte normative aplicabile în vigoare; 

b)să nu facă declaraţii sau să întreprindă acţiuni în relaţiile cu terţii care să prejudicieze interesul achizitorului; 

c)să respecte confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care a luat cunoştinţă cu prilejul prestării serviciilor; 

d)să înştiinţeze în scris şi în timp util pe achizitor asupra oricăror modificări intervenite în activitatea sa, modificări 

care ar putea afecta executarea prezentului contract; 

e)să respecte toate clauzele înscrise în prezentul contract. 

10.15. Prestatorul are obligatia de a evalua conditiile de munca a salariatelor care se incadreaza in prevederile OUG 

96/2003 privind protectia maternitatii si, unde este cazul, de a intocmi Rapoarte de risc maternal conform OUG 

96/2003 actualizata. 

10.16. Prestatorul are obligaţia de a organiza demonstractii practice de acordare a primului ajutor la locul de munca, 

utilizarea trusei de prim ajutor din dotare (in conformitate cu Ordinul 427/2002 emis de Ministerul Sanatatii  si al 

Familiei pentru aprobarea componenţei trusei sanitare şi a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim 

ajutor fără cadre medicale). 

10.17. Prestatorul are obligaţia de a transnsmite fişele de aptitudine, în maximum 5 de zile lucrătoare de la data 

completării acestora de către medicul de medicina muncii. 

10.18.Erorile dovedite ale investigaţiilor medicale se vor reface pe cheltuiala prestatorului. 

10.19. Litigiile între părţi se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de către instanţele juridice. 

11.Obligaţiile principale ale achizitorului 

11.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului, orice facilităţi şi/sau date şi informaţii care sunt 

necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, fie că aceste facilităţi / date / informaţii au fost prevăzute 

în documentele contractului, fie că sunt solicitate, în mod justificat, pe parcursul derulării contractului. 

11.2. Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului, în termenele stabilite în cadrul prezentului contract, preţul 

convenit pentru serviciile prestate şi produsele livrate. 

11.3. Achizitorul are obligaţia de a respecta programarea examenelor clinice şi investigaţiilor ce se fac numai la sediul 

prestatorului, stabilită de comun acord cu prestatorul; 

11.4. Achizitorul are obligaţia de a introduce şi de a stabili de comun acord cu prestatorul, calendarul desfăşurării 

prestaţiilor care fac obiectul prezentului contract; 

11.5. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului fără 

nici o compensație, cu condiția ca această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau 

despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract prestată până la data denunțării unilaterale a contractului. 

 

     12. Drepturi de proprietate intelectuala 

12.1.Toti termenii specifici acestui capitol din contract care nu au fost definiti de parti au sensurile prevazute in 

legislatia privind proprietatea intelectuala aflata in vigoare in Romania la data incheierii contractului. 

12.2.Partile inteleg ca toate datele si informatile care rezulta din indeplinirea obiectului contractului, indiferent de 

suportul lor material si de forma sub care sunt luate la cunostinta de parti si care pot fi considerate ca fiind protejate de 
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un drept de proprietate intelectuala al achizitorului, nu pot fi dezvaluite catre terti sau aduse la cunostinta publicului 

decat cu acordul achizitorului manifestat in scris si in mod expres. 

12.3. Solutiile, rezultatele, tehnologiile, metodologiile, instructiunile, rezultat precum si alte bunuri sau informatii ce 

pot fi asimilate acestora sunt proprietatea industriala a achizitorului, in conformitate cu Legea nr. 64/1991 privind 

brevetele de invenţie, si nu pot fi pot fi dezvaluite si/sau folosite (de) catre terti indiferent de scopul acestor actiuni fara 

acordul scris al achizitorului. 

12.4. Prestatorul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror: 

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, 

marci inregistrate, drepturi de autor etc.) in legatura cu prestarea serviciilor; si  

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare 

rezulta din respectarea Documentatiei de atribuire intocmite de catre Achizitor. 

 

Clauze specifice 

13. Garanţia de bună execuţie a contractului  Nu se solicita 

14. Recepţie şi verificări 

14..1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 

prevederile legale aflate in vigoare. 

14.2. - Modul de verificare şi recepţie a serviciilor se face conform prevederilor legale. 

 

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

15.1  - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului 

de începere a contractului. 

15.2  - Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează 

de la data începerii prestării serviciilor. 

 

16. Amendamente 

16.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime 

ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

 

17. Subcontractanţi 

17.1 - Prestatorul poate subcontracta, cu terţii o parte din serviciile prevăzute în prezentul contract, numai cu acordul 

expres al achizitorului. 

17.2 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu 

subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

17.3  (1) - Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu 

subcontractanţii desemnaţi. 

(2) - Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie 

in anexe la contract. 

17.4  (1) - Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 

(2) - Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 

contract. 

(3) - Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din 

contract. 

17.5 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant, în aceleaşi condiţii în care a fost desemnat, numai dacă acesta 

nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi 

motivată şi notificată achizitorului. 

 

18. Terți susținători  

18.1. Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu terții susținători, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 

contractul cu achizitorul. 

18.2. (1) Prestatorul  are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu terții 

susținători. 

         (2) Lista terților susținători cuprinzând datele de recunoaştere a acestora, precum şi contractele încheiate cu 

aceştia se constituie în anexe la contract. 

18.3.(1) Prestatorul  și terțul susținător răspund în mod solidar faţă de achizitor de modul în care îndeplinesc contractul. 

        (2) Achizitorul are dreptul de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către terțul susținător a anumitor obligații 

care decurg din susținerea acordată de către acesta prestatorului, în limita susținerii asumate. 

        (3) Terțul susținător răspunde în fața achizitorului pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de furnizor, în 

baza contractului de achiziție și pentru care prestatorul a primit susținerea conform angajamentului ferm de susținere. 

       (4) Terțul susţinător răspunde pentru prejudiciile cauzate achizitorului ca urmare a nerespectării obligaţiilor 

prevăzute în angajamentul ferm, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului. 

         (5) Achizitorul are dreptul de a pretinde daune-interese terților-susținători, dacă aceştia nu îndeplinesc obligații 

care decurg din susținerea acordată prestatorului. 
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        (6) Prin semnarea prezentului contract, terțul susținător renunță, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului 

de diviziune sau discuțiune, atât față de achizitor, cât și față de furnizor, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială 

sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de terțul susținătr prin 

angajamentul ferm de susținere. 

18.4. Prestatorul nu poate schimba în timpul executării contractului terțul susținător. 

 

 

 

19.Cesiunea 

19.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale, asumate prin prezentul contract.  

19.2 Prestatorul poate cesiona doar creanţele născute din prezentul contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina 

părţilor contractante astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. Cesiunea se poate efectua doar în condiţiile 

prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.  

19.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile Art. 19.2. 

 

 

20.Modalităţi de plată 
20.1.Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator în termen de maxim 30 de zile de la data primirii 

facturilor prestatorului (confirmate in prealabil de către Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie din cadrul Primăriei 

Municipiului Onesti). 

20.2.Serviciile medicale prestate in cursul unei luni calendaristice se plătesc în luna următoare. 

20.3.Nu se efectuează plata în avans a serviciilor medicale. 

20.4.In cazul în care achizitorul are observaţii cu privire la corectitudinea documentelor justificative şi întocmirea 

facturilor fiscale, acesta va acorda un termen de 7 zile pentru remedierea lor, după care curge un nou termen de maxim 

30 zile pentru plata facturilor. 

  

 

    

21.Forţa majoră 

21.1 - Forta majora – in intelesul prezentului contract - este acel eveniment exterior, independent de vointa vreuneia 

dintre partile contractante, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului contract, absolut imprevizibil si 

insurmontabil, ale carui efecte fie fac imposibila executarea contractului fara afectarea elementelor esentiale ale 

acestuia, fie fac ca obligatiile uneia dintre parti sau ale ambelor parti contractante sa devina deosebit de impovaratoare 

in raport de conditiile initial convenite. 

21.2 -  Sunt asfel de evenimente, exemplificativ: cutremurele, inundatiile, alunecarile masive de teren, starea de 

urgenta, de asediu sau de razboi oficial declarate, alte evenimente care indeplinesc conditiile de forta majora astfel cum 

sunt definite de prezentul contract sau de lege. 

21.3 -  Nu sunt astfel de evenimente, exemplificativ: grevele de orice gen, legale sau nelegale, reorganizarea sau 

falimentul partii contractante. 

21.4  - Forta majora, definita potrivit legii si prezentului contract, apara de raspundere partea care o invoca, prin 

aducerea acesteia la cunostinta celelaltei parti contractante, in mod complet, in cel mult 3 (trei) zile de la data 

consumarii evenimentului de forta majora, prin orice modalitate scriptica verificabila. 

21.5  -Dovada producerii evenimentului de forta majora revine partii care o invoca, intr-un interval de cel mult 10 

(zece) zile calculate de la data consumarii acestuia si se face prin intermediul certificatului eliberat de autoritatea 

competenta, potrivit legii. Neindeplinirea obligatiei de aducere la cunostinta si de dovedire a evenimentului de forta 

majora in termenul si conditiile stabilite la acest articol face inoperanta cauza exoneratoare de raspundere. 

21.6  - Pe durata producerii evenimentului de forta majora si ulterior partile sunt obligate sa depuna toate diligentele 

necesare reducerii si inlaturarii efectelor negative produse de evenimentul respectiv. 

 

22. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor care se aplica pe perioada de valabilitate a contractului 

de achizitie publica 

22.1 In cazul în care contractantul, din vina sa exclusivă, nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, 

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 

procentuală egala cu nivelul ratei dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României, plus 8 puncte procentuale/an din 

contravaloarea obligaţiilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor. 

 

22.2 Daune care se aplica dupa expirarea valabilitatii contractului de achizitie publica 

a) Pentru neexecutarea totală a obligațiilor asumate și/sau care îi revin, prestatorul are obligația de a plăti achizitorului 

cu titlu de daune –interese, o sumă în cuantum de 100% din valoarea totală a contractului exprimată la art. 5 din acesta. 

b) În cazul în care prestarea este numai parțială, dar este corespunzătoare, suma datorată potrivit art.5 din prezentul 

contract se calculează proporțional cu nivelul serviciilor neexecuate. Dacă nu se poate stabili proporția neexecutării 

contractului ori pentru executarea totală, dar necorespunzătoare, prestatorul datorează achizitorului daune - interese în 

cuantum de 80% din valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor adiționale la acesta. 



Proiectul de contract  

7 / 8 
 

c) În cazul în care prestarea este parțială și totodată, necorespunzătoare, prestatorul datorează achizitorului, cu titlu de 

daune-interese, o sumă în cuantum de  90% din valoarea totală a contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor sale 

adiționale.  

d) În situațiile prevăzute la literele a,b, c din prezentul articol, achizitorul nu este dator să probeze existența și/sau 

întinderea prejudiciului suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). Contravaloarea cotei procentuale prevăzute 

la litera a,b, și c din prezentul articol se deduce din valoarea contractului.  

 

23. Rezilierea si incetarea contractului 

23.1 – Prezentul contract inceteaza, de plin drept, in urmatoarele situatii : 

a) la expirarea perioadei de valabilitate pentru care s-a incheiat; 

b) cand in derularea contractului intervine o cauza de forta majora, constatata si invocate conform art.21.  

23.2 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea 

dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată 

pretinde celeilalte daune-interese. 

23.3 – Suplimentar fata de clauzele de incetare definite la art.23.1, Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte 

depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara 

interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la 

acestea: 

a) prestatorul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate; 

b) prestatorul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de catre achizitor sau de catre reprezentantul 

sau autorizat; 

c) prestatorul cesioneaza contractul sau subcontracteaza fara a avea acordul scris al achizitorului; 

d) prestatorul face obiectul unei proceduri de insolventa, dizolvare, administrare judiciara sau sub controlul altei 

autoritati, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat activitatea, sau se afla intr-o 

sotuatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau reglementarile la nivel 

national; 

e) prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca 

definitiva; 

f) prestatorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care Achizitorul il 

poate justifica; 

g) impotriva prestatorului  a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, 

implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE; 

h) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau 

controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la 

prezentul contract; 

i) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului; 

 

24. Soluţionarea litigiilor 

24.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă (conciliere), prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

Procedura de solutionare pe cale amiabila a diferendului se va consemna, indiferent de rezultat, intr-un act scris, 

semnat de ambele parti contractante. In masura in care se ajunge, printr-o astfel de procedura, la un rezultat agreat de 

ambele parti, actul va face parte integranta din contract, ca exprimand vointa contractuala a partilor. 

24.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve 

în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 

judecatoreşti competente de la sediul achizitorului. 

 

25. Limba care guvernează contractul 

25.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. Cu exceptia situatiilor in care contextul presupune altceva: 

cuvintele care indica un gen includ toate genurile, iar cuvintele la singular presupun si pluralul si invers. 

 

    26. Clauza anticoruptie 

26.1. Prestatorul se obliga sa ia toate masurile necesare si rezonabile pentru a evita coruptia si mita. In consecinta, 

acesta nu va suferi, promite sau acorda si nu va determina un tert sa ofere, sa promita sau sa acorde, prin intermediul 

angajatilor, membrilor din conducerea acestora sau tertilor, beneficii  sau alte avantaje (respectiv numerar, cadouri de 

valoare sau invitatii care nu au in principal scopuri profesionale, cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente 

culturale, vacante si alte asemenea) angajatilor sau membrilor din conducerea achizitorului, inclusiv rudelor acestora si 

altor persoane aflate in relatii stranse similar acestora. 

26.2. In cazul unei incarcari grave a prezentei clauze, achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral, instantaneu, 

contractul existent fara preaviz si fara interventia instantelor judecatoresti, respectiv are dreptul de a sesiza organele 

competente potrivit legii. 

 

27. Comunicări 

27.1 (1) - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
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(2) - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

27.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 

28.Legea aplicabilă contractului 

 Prezentul contract se supune integral legislatiei romane in vigoare. 

 

29.Alte clauze 

 29.1 - Prezentul contract se supune legislatiei aplicabile in vigoare la data incheierii sale. Prevederile legale imperative 

aplicabile, prezente si viitoare, fac de drept parte din contract. Prevederile legale dispozitive aplicabile, prezente si 

viitoare, fac parte din contract numai in masura asimilarii acestora in contract sau in actele aditionale la acesta incheiate 

potrivit alin.(1). 

29.2. Toate termenele prevazute in contract se socotesc pe zile calendaristice, calculate in sistem intermediari (prima zi 

nu intra in termen, ultima zi intra in termen). 

 

         Părţile au înteles să încheie azi  ......................, prezentul contract în 2 (doua) exemplare, din care 1 (unu) 

exemplar la achizitor şi 1 exemplar la prestator. 

 

 

        Achizitor,  

MUNICIPIUL ONEŞTI 

Prestator, 

(se completeaza dupa adjudecare) 

 

 

 

       

reprezentat prin, 

Administrator 

(se completeaza dupa adjudecare) 

 


