












































OFERTA	
Model	

	
Nr	
crt.	

	 Pret	

1	
	

Pentru	620	persoane	(520	adulti	si	100	copii)			un	set	de	
analize	 de	 baza	 recomandate	 de	 medic	
generalist/consultatii	 pediatrice	 (medic	 de	 familie	 din	
cadrul	comunitatii)/persoana	
O	evaluare	a	Indicelui	de	masa	corporala	(IMC),	tensiune,	
glicemie,	inaltime/persoana	

	

2	
	

Pentru	100	de	femei:	
100	de	ecografii	mamare.		
In	cazul	in	care	20	femei	nu	au	o	stare	buna	de	sanatate,	
ecografia	se	va	repeta		

	

3	
	

Pentru	200	de	femei:	
Pentru	100	de	femei	se	va	efectua	testul	Papanicolau.	
In	cazul	in	care	120	dintre	femei	nu	au	o	stare	de	sanatate	
buna,	testul	Papanicolau	se	va	repeta		

	

4	 84	 de	 persoane	 din	 grupul	 tinta	 beneficiaza	 de	 analize	
medicale	specific	pentru	practica.	

	

Toate	rezultatele	analizelor	vor	fi	predate	medicului	de	familie	din	comunitate,	care	va	
inregistra	 aceste	 evaluari	 complete,	 iar	 in	 cazurile	 in	 care	 sunt	 necesare	 investigatii	
suplimentare,	persoanele	respective	vor	primi	trimiteri	catre	institutii	de	specialitate.	

	
	
Furnizor	
Nume	prenume	reprezentant	legal,	
Semnatura	
Stampila	
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CONTRACT	DE	PRESTĂRI	SERVICII	MEDICALE	
Nr……………..	

	 	
	

			În	 temeiul	 art.	 7	 alin	 (5)	 din	 Legea	 nr.	 98/2016	 privind	 achiziţiile	 publice,	 cu	modificările	
ulterioare	şi	art.	43	alin.2	din	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,cu	modificările	ulterioare,	 	 se	 încheie	
prezentul	 contract	 de	 furnizare	 servicii	medicale	menționate	 în	 anexa	 la	 prezentul	 contract,	
prestate	 în	 favoarea	 grupului	 țintă	 din	 cadrul	 proiectului	 "Masuri	 integrate	 in	 zona	
marginalizata	Amarastii	de	Jos"	-	POCU/140/4/2/115018,	între	
	
Asociația	de	Consiliere	 și	Consultanță	Economico	Socială	Oltenia	 (ACCES)	Oltenia,	 cu	 sediul	 in	
Craiova,	Str.	Sărarilor	nr.	31,	Craiova,	Dolj,	cont:	RO43RNCB0139098560260015	deschis	la	BCR	
Scursala	Craiova,	 reprezentata	 legal	de	doamna	Raluca	Moruga,	 funcția	de	Vicepresedinte,	 în	
calitate	de	Beneficiar, 
	
și	
	
SC	……………………………	SRL	cu	sediul	 în	……………………………,	 telefon/fax:	……………………………,	e-
mail:	 ……………………………,	 cod	 de	 înregistrare	 fiscală	 ……………………………,	 cont	 IBAN:	
……………………………	 	 	 deschis	 la	 ……………………………	 reprezentat	 legal	 de	 dl/dna	
……………………………		având	funcţia	de	ADMINISTRATOR	-	în	calitate	de	Prestator	,	pe	de	o	parte,		
	
A	intervenit	prezentul	CONTRACT	DE	PRESTĂRI	SERVICII,	în	următoarele	condiții:	
	
	
Art.	1.	OBIECTUL	CONTRACTULUI	
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1.1	 Prin	 prezentul	 contract,	 părțile	 stabilesc	 condițiile	 în	 care	 prestatorul	 furnizează	
beneficarului	servicii	medicale	conform	anexei	la	prezentul	contract.	
			
Art.	2.	PRESTAREA	SERVICIILOR	
	
2.1.	 Serviciile	medicale	menționate	 în	anexa	 la	prezentul	contract,	vor	 fi	prestate	 în	 favoarea	
grupului	țintă	din	cadrul	proiectului	"Masuri	integrate	in	zona	marginalizata	Amarastii	de	Jos"	-	
POCU/140/4/2/115018	-	în	intervalele	de	timp	si	la	locațiile	stabilite	de	comum	acord,	conform	
cerințelor	specifice	de	prestare	ale	serviciilor	medicale,	pe	baza	unui	program	de	lucru	si	a	unor	
liste	 de	 persoane	 comunicate	 în	 timp	 util	 de	 către	 beneficiar	 în	 concordanță	 cu	 etapa	 de	
derulare	.	
	 	
2.2.	Serviciile	vor	fi	prestate	în	favoarea	grupului	țintă	din	cadrul	proiectului	"Masuri	integrate	
in	zona	marginalizata	Amarastii	de	Jos"	-	POCU/140/4/2/115018,	la	locațiile	stabilite	de	comum	
acord,	 conform	 cerințelor	 specifice	 de	 prestare	 ale	 serviciilor	 medicale,	 rezultatele	 fiind	
consemnate	 în	 cadrul	documentelor	medicale	 specifice	pentru	 fiecare	 tip	de	 serviciu	medical	
conform	cerințelor	beneficiarului	prevăzute	în	documentația	de	achiziție.		
2.3.	 La	 data	 prestării,	 serviciile	 si	 produsele	 care	 fac	 obiectul	 prezentului	 contract	 vor	 fi	
corespunzătoare	cerințelor	beneficiarului	prevăzute	în	documentația	de	achiziție.	
	
Art.	3.	PRETUL	
	
3.1.	 Prețul	 serviciilor	 medicale	 menționate	 în	 cadrul	 anexei	 la	 prezentul	 contract	 este	 de	
……………………………	LEI	(prestatorul	nu	este	plătitor	de	TVA).	
3.2.	 Valoarea	 totală	 a	 serviciilor	medicale	menționate	 în	 cadrul	 anexei	 la	 prezentul	 contract,	
este	de	……………………………	LEI.	
3.3.	 La	 valoarea	 serviciilor	medicale	menționate	 în	 cadrul	 anexei	 la	 prezentul	 contract,	 astfel	
cum	este	menționată	la	art.	3.1	și	art.3.2	se	va	adauga	TVA,	conform	legislatiei	aplicabile	(...%).		
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3.4.	 Costurile	 cu	 transportul	 probelor	 medicale	 prelevate,	 respectiv	 livrarea	 documentelor	
medicale	catre	beneficiar,	sunt	asigurate	cu	titlu	gratuit	de	către	prestator.	
	
Art.	4.	DURATA	CONTRACTULUI	
	
4.1.	 Prezentul	 contract	 se	 încheie	 până	 la	 date	 de	 31.12.2020,	 asigurarea	 prestării	 serviciilor	
medicale	menționate	în	cadrul	anexei	la	prezentul	contract,	fiind	stabilită	pe	baza	unui	calendar	
si	a	unor	liste	de	persoane	puse	la	dispoziție	de	către	beneficiar.		
4.2.	La	expirarea	termenului	menționat,	contractul	încetează	de	drept.	
	
Art.	5.	MODALITATI	DE	PLATA	
	
5.1.	Prestatorul	va	emite	facturile	aferente	serviciilor	medicale	menționate	în	cadrul	anexei	 la	
prezentul	contract	lunar,	cel	târziu	până	la	data	de	5	a	lunii	următoare	celei	în	care	se	prestează	
serviciile.		
5.2.	Facturile	emise	de	prestator	se	vor	achita	de	către	beneficiar,	 în	termen	de	maxim	90	de	
zile	lucrătoare	de	la	data	emiterii	lor,	cu	excepția	situațiilor	de	forță	majoră.	
	
Art.	6.	DREPTURILE	SI	OBLIGATIILE	PARTILOR	
	
6.1.	Drepturile	și	obligatiile	beneficiarului:	
a)	 să	 predea	 listele	 cu	 persoanele	 din	 grupul	 țintp	 al	 proiectului	 "Masuri	 integrate	 in	 zona	
marginalizata	 Amarastii	 de	 Jos"	 -	 POCU/140/4/2/115018,	 să	 le	 notifice	 referitor	 la	 datele	 si	
locațiile	 unde	 se	 prestează	 serviciile	 medicale,	 respectiv	 să	 pună	 la	 dispoziția	 prestatorului	
calendarul	prestării	serviciilor	medicale	menționate	în	cadrul	anexei	la	prezentul	contract	
b)	 să	preia	documentele	medicale	aferente	serviciilor	medicale	prestate	menționate	 în	cadrul	
anexei	la	prezentul	contract;	
b)	 să	 păstreze	 confidențialitatea	 informațiilor	 furnizate	 de	 catre	 prestator	 în	 cadrul	
documentelor	medicale	furnizate;		
c)	să	achite,	în	termen	de	60	de	zile	de	la	data	emiterii	de	către	prestator	a	facturii	lunare;	
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d)	 să	 sesizeze	prestatorul,	 în	 termen	 util,	 cu	 privire	 la	 orice	modificare	 a	 calendarului	 sau	 a	
produselor/serviciilor	necorespunzatoare,		
e)	 să	 permită	 accesul	 prestatorului,	 prin	 reprezentanții	 săi,	 în	 spațiile	 în	 care	 se	 presteză	
serviciile,	 în	 vederea	 verificării	 situației	 produselor/serviciilor	 și	 constatării	 unor	 eventuale	
neconcordanțe/inadvertențe	ale	acestora	în	conformitate	cu	cerințele	din	cadrul	documentației	
de	achiziție;	
e)	să	nu	intervină	asupra	documentelor/informațiilor	puse	la	dispoziție	de	către	prestator	decât	
în	masura	necesară	utilizării	normale	a	acestora	și	conform	instrucțiunilor	prestatorului;	
	
6.2.	Drepturile	si	obligatiile	prestatorului:	
a)	 să	 presteze	 beneficiarului	 serviciile	 medicale	 menționate	 în	 cadrul	 anexei	 la	 prezentul	
contract,	 prin	proces	 verbal	 de	predare	–	primire	 a	documentelor	medicale	 specifice,	 la	 data	
prestării	serviciilor	conform	calendarului	pus	la	dispoziție	de	către	beneficiar;	
b)	să	răspundă	unei	sesizări	formulate	de	beneficiar	cu	privire	la	calitatea	necorespunzătoare	a	
produselor/serviciilor	 în	 termen	 de	 maxim	 12	 ore	 de	 la	 momentul	 receptionării	 respectivei	
sesizări;	
d)	 să	presteze	 serviciile	medicale	menționate	 în	 cadrul	 anexei	 la	 prezentul	 contract,	 utilizând	
aparatură	medicală	 si	 produse/instrumente	medicale	 specifice	 corespunzătoare	 din	 punct	 de	
vedere	tehnic,	funcțional	si	calitativ	pentru	a	obține	rezultatele	conforme	cu	starea	de	sănătate	
a	grupului	țintă;	
d)	 să	 asigure,	 pe	 cheltuiala	 sa,	 transportul	 si	 predarea	materialelor	 biologice	 ce	 fac	 obiectul	
analizelor	de	laboartor,	precum	si	a	documentelor	medicale	aferente	acestor	tipuri	de	servicii,	
atât	obligatorii	în	domeniu,	cât	si	solicitate	de	catre	beneficiar;	
e)	 să	 păstreze	 confidențialitatea	 informațiilor	 rezultate	 atât	 ca	 urmare	 a	 prestării	 serviciilor	
medicale	menționate	în	cadrul	anexei	la	prezentul	contract;		
f)	să	verifice	calitatea	produselor/serviciilor	puse	la	dispoziție,	periodic	(transmițând	o	notificare	
prealabilă	în	acest	sens	beneficiarului)	sau	oricând	este	necesar,	la	sesizarea	beneficiarului	și	cu	
respectarea	timpilor	de	răspuns	agreați	prin	prezentul	contract;	
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g)	să	răspundă	pentru	calitatea,	profesionalismul	si	conformarea	din	punct	de	vedere	tehnic	si	
metodologic	 a	 modalităților	 de	 prelevare	 a	 probelor	 biologice	 si	 a	 informațiilor	 cu	 caracter	
medical,	de	asemenea,	în	conformitate	cu	deontologia	profesiei	medicale;	
h)	 să	 furnizeze	 beneficiarului	 informații	 medicale	 reale	 si	 conforme	 cu	 starea	 de	 sănătate	 a	
grupului	țintă	în	favoarea	căruia	se	prestează	serviciile	medicale	menționate	în	cadrul	anexei	la	
prezentul	contract;	
i)	Prestatorul	 se	obliga	 sa	 respecte	pacientul,	 sa-i	ofere	 serviciile	de	cea	mai	buna	calitate	pe	
care	 poate	 sa	 le	 ofere.	 Prestatorul	 va	 folosi	 numai	 acele	metode	 de	 interventie	 si	 tratament	
fundamentate	siintific	si	acceptate	in	lumea	medicala.	In	cazul	pacientilor	dificili,	Prestatorul	va	
informa	de	indata	Beneficiarul.		
j)	Prestatorul	va	semna	toate	formularele	cu	privie	la	pacient	ce	se	refera	si	la	serviciile	sale.	
	
Art.	7.	RĂSPUNDEREA	CONTRACTUALĂ	
7.1.	 Beneficiarul	 va	 suporta	 orice	 deteriorare	 dovedită	 a	 produselor/serviciilor,	 cauzată	 de	
utilizarea	necorespunzatoare	a	acestora.	
7.2.Pentru	 nerespectarea	 clauzelor	 contractuale	 (neplata	 la	 termenul	 scadent	 a	 facturii,	
nerespectarea	 termenului	 de	 punere	 la	 dispozitie	 a	 echipamentelor,	 etc.)	 se	 datoreaza	
penalități	de	întârziere	în	cuantum	de	0,10%	pe	zi,	din	valoarea	sumei	datorate,	dar	nu	mai	mult	
decat	valoarea	acesteia.	
7.3	 În	 cazul	 în	 care	 prestatorul	 nu	 îşi	 îndeplineşte	 vreo	 obligaţie	 ce	 decurge	 din	 prezentul	
contract	 sau	 o	 îndeplineşte	 în	 mod	 defectuos,	 beneficiarul	 va	 fi	 îndreptăţit	 să	 considere	
prezentul	 contract	 ca	 desfiinţat	 de	 plin	 drept,	 după	 notificarea	 în	 scris	 prestatorului,	 fără	
intervenţia	 instanţei	 de	 judecată,	 fără	 orice	 altă	 formalitate	 prealabile,	 beneficiarul	 	 având	
dreptul	la	daune	interese	potrivit	legii,	dacă	este	cazul.	
7.4.	 În	cazul	 în	care	apar	situații	care	fac	 imposibilă	ducerea	la	termen	a	prezentului	contract,	
Beneficiarul	 își	 rezervă	 dreptul	 de	 a	 denunța	 unilateral	 contractul,	 printr-o	 notificare	 scrisă	
adresată	prestatorului,	cu	15	zile	înainte	de		data	la	care	se	solicită	denunțarea	contractului.	
7.5.	 Forta	 majora	 apără	 de	 răspundere	 partea	 care	 o	 invoca,	 cu	 condiția	 dovedirii	 sale	 cu	
cetificate	 emise	 de	 autoritatile	 competente,	 in	 termen	 de	 cel	mult	 3	 zile	 de	 la	 data	 aparitiei	
sale.	
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7.6.	 Incetarea	din	 orice	motiv	 a	 contractului	 nu	 va	 avea	nici	 un	 efect	 asupra	obligațiilor	 deja	
scadente	între	parti.	
7.7	 Prezentul	 contract	 încetează	 de	 drept	 prin	 ajungerea	 la	 termenul	 pentru	 care	 a	 fost	
încheiat.		
	
	
Art.	8.	ALTE	CLAUZE	
	
8.1	 In	 acceptiunea	 părților	 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.	In	cazul	în	care	notificarea	se	face	pe	cale	poștală,	ea	va	fi	
transmisă,	prin	scrisoare	recomandată,	cu	confirmare	de	primire	(A.R.)	și	se	consideră	primită	
de	 destinatar	 la	 data	 menționată	 de	 oficiul	 poștal	 primitor	 pe	 aceasta	 confirmare.	 Dacă	
notificarea	se	trimite	prin	email	sau	fax	ea	se	consideră	primită	în	prima	zi	lucrătoare	după	cea	
în	care	a	fost	expediată.	
8.2.	Notificările	vor	fi	transmise	la	următoarele	date	de	contact:	
	
a)	Pentru	Beneficiar:	email:	office@accesoltenia.ro,	fax:	0251	432266	
	
b)	Pentru	Prestator:	email:	……………………………,	fax:	……………………………;	
	
8.3.	 Orice	 diferend	 apărut	 între	 părți	 cu	 privire	 la	 prezentul	 contract	 va	 fi	 soluționat	 pe	 cale	
amiabilă	si	numai	în	cazul	în	care	nu	se	poate	ajunge	la	un	acord	în	acest	mod,	litigiul	va	fi	supus	
spre	soluționare	instanțelor	de	judecată.	
	
	
8.4.	Litigiile	apărute	 între	pãrti	cu	privire	 la	 interpretarea	sau	executarea	prezentului	Contract	
se	vor	judeca	de	către	instantele	judecatoresti	competente	de	la	sediul	beneficiarului.	
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Prezentul	contract	a	fost	încheiat	astăzi,	.........................................................,	în	Craiova,	în	doua	
exemplare	de	valoare	juridică	egală,	câte	unul	pentru	fiecare	parte.	
	
	
	
	
	
Prestator	 	 	 	 	 	 	 	 Beneficiar,	
……………………………			 	 	 	 	 Asociația	de	Consiliere	și	Consultanță		
Adiministrator		 	 	 	 Economico	Socială	Oltenia	(ACCES)	Oltenia	
……………………………	 	 	 	 	 	 Raluca	MORUGA	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
...................................	 	 	 	 	 ...................................	
	
	
	
	


