
Page 1 of 6 
 

CONTRACT SERVICII DE MEDICINA MUNCII  
 

Nr. ................. din data de ........................ 
 
 
 

Prezentul contract se încheie între: 
 

 ……………..., cu sediul social în ……………….., bl…………, sc……….., ap………., Sector ………., 
………………., tel/fax: ………………., cod fiscal ……………………., cont IBAN ……………………….., 
deschis la Trezoreria …………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul …………. sub nr…………………., reprezentată prin ……………………. – administrator, 
denumit în continuare PRESTATOR, pe de o parte, 

şi 
 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” 

București, denumit în continuare INCDPM, cu sediul în București, Bd. Ghencea, nr. 35A, sector 6,  
cod poștal 061692, CUI RO1558391, tel.021.313.17.26, fax. 021. 315.78.22, Cod IBAN 
RO23RNCB0072049685020001, BCR Sucursala Sector 1, reprezentat legal prin dr. ing. Doru Costin 
Darabont, director general, denumit în continuare, BENEFICIAR, pe de altă parte. 

 
Articolul 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă prestarea de către PRESTATOR, în favoarea 
BENEFICIARULUI, a serviciilor medicale de medicina muncii, conform cerinţelor cuprinse în prezentul 
contract, documentaţia de atribuire (Anexa nr. 1) şi a obligaţiilor asumate de către prestator prin propunerea 
financiară (Anexa nr. 2) şi propunerea tehnică (Anexa nr. 3), servicii destinate salariaţilor BENEFICIARULUI. 
Prin acest contract, PRESTATORUL devine pentru BENEFICIAR prestator al serviciului de medicina muncii, 
cu atribuţiile prevăzute de H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. 
1.2. Serviciile vor fi prestate numai în baza comenzii transmisă de BENEFICIAR. 
1.3. Examenul medical la angajare, examenul medical periodic şi examenul medical la reluarea activităţii vor 
presupune efectuarea investigaţiilor medicale în funcţie de grupele detaliate în structura de personal. 

 
Articolul 2 – BENEFICIARII SERVICIILOR MEDICALE 

2.1. Beneficiarii serviciilor medicale prestate sunt angajaţii INCDPM, precum şi persoanele care urmează să 
se angajeze sau să îşi reia activitatea (denumiţi în continuare „Pacienţi”).  
2.2. Persoanele care urmează să se angajeze sau să-şi reia activitatea se vor prezenta la clinică pentru 
investigaţii, în ziua şi la ora stabilită de comun acord de BENEFICIAR şi PRESTATOR, după ce 
BENEFICIARUL va transmite pe fax  sau prin e-mail PRESTATORULUI Fişa de solicitare a examenului 
medical de medicina muncii şi Fişa de identificare a factorilor de risc profesional, completate, semnate şi 
ştampilate de angajator. 

 
Articolul 3 – CALITATEA DE PACIENT 

3.1. Calitatea de Pacient se dobândeşte la data intrării în vigoare a contractului pentru personalul 
BENEFICIARULUI şi ulterior, la data de 1 (întâi) a lunii următoare comunicării scrise a BENEFICIARULUI 
pentru personalul nou angajat sau care îşi reia activitatea. 
3.2. BENEFICIARUL consimte să informeze PRESTATORUL, în scris, cu privire la modificările intervenite în 
Lista cu personalul BENEFICIARULUI, astfel încât PRESTATORUL să poată constitui un dosar medical 
corespunzător. 

 
Articolul 4 – VALOAREA CONTRACTULUI 

4.1. Pentru serviciile ce constituie obiectul prezentului contract, BENEFICIARUL va plăti PRESTATORULUI 
contravaloarea serviciilor comandate și efectiv prestate, conform preţurilor unitare ale serviciilor specificate 
în Anexele nr. 2 și 3, reprezentând propunerea financiară şi tehnică a PRESTATORULUI. 
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4.2. Nu se plăteşte taxa pe valoarea adăugată. 
 
Articolul 5 – PLATA SERVICIILOR MEDICALE 

5.1. BENEFICIARUL se obligă să plătească PRESTATORULUI preţul convenit pentru îndeplinirea 
prezentului contract de servicii, conform preţurilor unitare ale serviciilor specificate în centralizatorul de 
preţuri cuprins în cadrul Anexei nr. 2. 
5.2. Preţurile unitare, în lei din ofertă sunt ferme şi nu pot fi modificate pe toată durata contractului şi nici în 
cazul prelungirii. 
5.3. Neîndeplinirea din punct de vedere valoric a prevederilor contractuale, din lipsa unei nevoi concrete de 
achiziţie concretizată prin nelansarea de comenzi nu obligă BENEFICIARUL la daune de orice fel sau la 
plata vreunei sume de bani. 
5.4. Serviciul prestat se consideră serviciul încheiat prin fişa de aptitudine predată BENEFICIARULUI, în 
baza Procesului-verbal de predre primire. 
5.5. Factura emisă de PRESTATOR către BENEFICIAR va fi însoţită de anexa cuprinzând tabelul cu 
salariații care au efectuat examenele medicale, pentru care au fost emise fișe de aptitudine, precum și tipul 
examenelor medicale efectuate. 
5.6. Plata se va face prin ordin de plată emis de beneficiar, în termen de 45 de zile calculate de la 
înregistrarea facturii la sediul achizitorului. Plata este condiționată de existența documentelor justificative 
care reprezintă confirmarea prestării serviciilor. 
5.7. Daca factura sau documentele care însoţesc factura nu sunt întocmite corespunzător şi sunt necesare 
clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea prestatorului, termenul de 45 de zile pentru 
plata facturii se suspendă automat, fără vreo altă formalitate. Repunerea în termen se face de la momentul 
îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond ale facturii sau depunerii/modificării documentelor suport din partea 
prestatorului. 
 

Articolul 6 – DURATA CONTRACTULUI 
6.1. Durata prezentului contract este de la data semnării şi până la data de 31.12.2018. 
 

Articolul 7 – TERMENE DE PRESTARE 
7.1. Prestarea serviciilor medicale de medicina muncii se va efectua în baza graficului desfășurării serviciilor 
medicale, întocmit de comun acord între beneficiar și prestator. 
7.2. Termenul de prestare al examenului medical periodic, la angajare şi al examenului medical la reluarea 
activităţii este de maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii comenzii din partea BENEFICIARULUI. 
7.3. Programările pentru efectuarea investigaţiilor medicale se vor efectua în termenele stabilite la art.7.1 şi 
7.2., de comun acord între reprezentantul BENEFICIARULUI şi reprezentantul PRESTATORULUI. 
7.4. În cazul în care BENEFICIARUL, din vina sa exclusivă nu onorează facturile în termen de 10 zile de la 
expirarea perioadei convenite, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 9.6., atunci acesta are obligaţia de a 
plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată de 0,1% pe zi de 
întârziere, calculată la valoarea neachitată, până la data efectuării plăţii integrale. 
7.5. În cazul în care, din vina sa exclusivă, PRESTATORUL nu reuşeşte să respecte graficul desfășurării 
serviciilor medicale și termenele de efectuare a examenelor medicale la angajare și la reluarea muncii, 
atunci BENEFICIARUL are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o 
cotă procentuală de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere la valoarea serviciilor neprestate, calculată de la 
data scadenţei şi până la îndeplinirea integrală a obligaţiei. 

 
Articolul 8 – OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 

8.1. PRESTATORUL se obligă să asigure BENEFICIARULUI în mod permanent şi cu regularitate serviciile 
medicale care fac obiectul prezentului contract. 
8.2. În cazul examenului medical periodic, PRESTATORUL se obligă să efectueze investigaţiile medicale la 
sediul BENEFICIARULUI. În cazul examenului medical la angajare şi în cel al examenului medical la 
reluarea activităţii, efectuarea investigaţiilor medicale se va desfăşura la punctele de lucru ale 
PRESTATORULUI. 
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8.3. PRESTATORUL va aduce la sediul BENEFICIARULUI fişele de aptitudine completate şi ştampilate de 
medicul de medicina muncii. Predarea – primirea Fişelor de aptitudini se va face pe bază de proces verbal. 
8.4. PRESTATORUL se obligă să consemneze rezultatele controalelor medicale efectuate în vederea 
angajării şi reluării activităţii angajaţilor BENEFICIARULUI într-un dosar medical al cărui cost de achiziţie va 
fi suportat de PRESTATOR. 
8.5. PRESTATORUL se obligă să păstreze dosarele medicale ale angajaţilor BENEFICIARULUI pe toată 
durata derulării contractului. 
8.6. PRESTATORUL se obligă să păstreze confidenţialitatea condiţiilor prezentului contract şi a informaţiilor 
referitoare la BENEFICIAR şi la angajaţii acestuia pe care le dobândeşte în executarea contractului, în 
condiţiile prevăzute la art.14 - CONFIDENŢIALITATE. 
8.7. PRESTATORUL se obligă să factureze contravaloarea serviciilor de medicina muncii efectiv prestate în 
urma comenzilor primite, în conformitate cu tarifele stabilite și conform graficului desfășurării serviciilor 
medicale, întocmit de comun acord între BENEFICIAR și PRESTATOR. Factura va fi transmisă 
BENEFICIARULUI la următoarea adresă: București, Bd. Ghencea, nr. 35A, sector 6,  cod poștal 061692 – 
serviciul REGISTRATURĂ. 
8.8. PRESTATORUL se obligă să execute serviciile medicale la cel mai înalt şi profesional nivel, să utilizeze 
numai materiale noi, sterile (ex: sistem de recoltare de unică folosinţă, Venoject cu Vacutainer) care vor fi 
desigilate numai în prezenţa pacientului ce urmează a i se recolta probele de sânge, să deţină spaţii proprii 
efectuării actului medical şi aparatura medicală adecvată, conform normelor şi reglementărilor sanitare în 
vigoare. 
8.9. PRESTATORUL îşi asumă responsabilitatea pentru calificativul dat, apt / apt condiţionat / inapt 
temporar / inapt, conform legislaţiei în vigoare. 
8.10. Să respecte graficul desfășurării serviciilor medicale, întocmit de comun acord cu BENEFICIARUL. 
8.11. PRESTATORUL se obligă să respecte clauzele prezentului contract. 

 
Articolul 9 – OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

9.1. BENEFICIARUL se obligă să trimită PRESTATORULUI fişele de identificare a factorilor de risc 
profesional, completate pentru fiecare categorie profesională/loc de muncă, pentru medicul de medicina 
muncii. 
9.2. BENEFICIARUL se obligă să anunţe PRESTATORUL în legătură cu schimbarea funcţiei/numelui 
oricărui angajat, actualizând şi transmiţând PRESTATORULUI fişa de identificare a factorilor de risc 
profesional, când este cazul, pentru reanalizare. 
9.3. Plata se va face prin ordin de plată emis de beneficiar în condiţiile prevăzute la art.5.5. 
9.4. BENEFICIARUL formulează solicitarea scrisă privind efectuarea examenului medical la angajare, 
anexând şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional în care va specifica factorii de risc profesionali 
la care este expusă persoana respectivă, conform H.G. nr.355/2007. 
9.5. Să respecte graficul desfășurării serviciilor medicale, întocmit de comun acord cu PRESTATORUL. 
9.6. BENEFICIARUL se obligă să respecte clauzele prezentului contract. 
 

Articolul 10 – PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI 
Procedura privind derularea contractului va cuprinde următoarele etape: 
a) Implementarea contractului în baza de date a PRESTATORULUI. 
b) Verificarea de către medicul de medicina muncii împreună cu BENEFICIARUL a categoriilor 

profesionale în care se încadrează angajaţii BENEFICIARULUI. 
c) Completarea de către BENEFICIAR a „Fişei de identificare a factorilor de risc profesional” (Anexa nr.3 

din H.G. nr. 355/2007) pentru fiecare categorie profesională/loc de muncă şi transmiterea acestora 
către PRESTATOR. 

d) Determinarea componenţei examenului medical periodic şi/sau de angajare, pentru fiecare categorie 
profesională în parte, de către medicii specialişti în medicina muncii din cadrul departamentului 
specializat al PRESTATORULUI. 

e) BENEFICIARUL va avea un medic de medicina muncii desemnat de către PRESTATOR, care se va 
ocupa de urmărirea controalelor medicale pe perioada desfăşurării contractului. 
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f) În urma controalelor de medicina muncii se vor elibera fişe de aptitudini, fişe care vor fi păstrate de 
către BENEFICIAR. 
 

Articolul 11 – ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE PRESTATORULUI 
11.1. (1) PRESTATORUL are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 
(2) PRESTATORUL se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, 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 contract.   
11.2. PRESTATORUL este pe deplin responsabil pentru eventualele daune produse echipamentelor, 
mobilierului şi a altor dotări din sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal. Totodată, este 
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 
personalului folosit pe toată durata contractului.  
 

Articolul 12 – ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE BENEFICARULUI 
12.1. BENEFICIARUL se obligă să pună la dispoziţia PRESTATORULUI orice facilităţi şi/sau informaţii pe 
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 
 

Articolul 13 – RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 
13.1. BENEFICIARUL are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
13.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. BENEFICIARUL are 
obligaţia de a notifica, în scris, PRESTATORULUI, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest 
scop. 

 
Articolul 14 – CONFIDENŢIALITATE 

14.1. În ceea ce priveşte toate şi oricare dintre  informaţiile  privind  Pacienţii (incluzând, dar nelimitându-se 
la datele medicale), încredinţate către PRESTATOR sau obţinute pe orice alte mijloace de PRESTATOR în 
baza prezentului contract, PRESTATORUL se obligă să păstreze stricta confidenţialitate asupra acestora şi 
nu va folosi informaţiile în nici un alt scop decât prestarea serviciilor medicale prevăzute în prezentul 
contract. 
14.2. PRESTATORUL se obligă prin prezentul contract să nu divulge nicio asemenea informaţie personală 
către terţi (incluzând BENEFICIARUL), cu excepţia consimţământului expres scris al Pacientului sau al 
reprezentantului său legal şi cu excepţia celor care sunt destinate BENEFICIARULUI potrivit prevederilor 
legale sau ale prezentului contract. 
14.3. Cu toate acestea, PRESTATORUL, în baza notificării scrise prealabile către Pacient, va aduce cu 
promptitudine la cunoştinţa BENEFICIARULUI orice informaţie medicală privind Pacientul, dacă aceasta este 
de natură să afecteze activitatea BENEFICIARULUI sau starea de sănătate a celorlalţi Pacienţi sau a 
publicului. 
14.4. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în alt scop decât acela de 
a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

14.5. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 
confidenţial şi se va extinde asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 
14.6. O parte contractantă va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluire de informaţii referitoare la 
contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 
contractantă; 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 
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pentru asemenea dezvăluire sau partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie 
informaţia. 

14.7. Fac excepţie de la caracterul confidenţial al contractului, informaţiile ce intră sub incidenţa Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi cele furnizate organelor de control, 
la cererea acestora. 
 

Articolul 15 – AMENDAMENTE  
15.1. 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. 

 
Articolul 16 – FORŢA MAJORĂ 

16.1. Forţa majoră este avizată de camera de comerţ şi industrie competentă. 
16.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
16.3. 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. 
16.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
16.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna 
din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

Articolul 17 – SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
17.1. Documentaţia de atribuire elaborată de beneficiar şi oferta emisă de prestator, vor servi interpretării 
contractului în caz de divergenţă. 
17.2. BENEFICIARUL şi PRESTATORUL vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului.  
17.3. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, BENEFICIARUL şi PRESTATORUL nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti de la sediul BENEFICIARULUI, potrivit dreptului comun. 

 
Articolul 18 – CAUZELE DE ÎNCETARE, MODIFICARE ŞI/SAU COMPLETARE 

18.1. Prezentul contract poate fi denunţat unilateral, din iniţiativa oricăreia dintre părţi, în situaţia în care 
cealaltă parte nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. 
18.2. Fiecare dintre părţile la prezentul contract va notifica, după caz, rezilierea sau încetarea contractului, 
cu 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului. 
18.3. Contractul va înceta să mai producă efecte juridice la expirarea termenului de preaviz de 30 (treizeci) 
de zile calendaristice prevăzut la art.18.2. 
18.4. Modificarea şi completarea contractului se poate face numai printr-o înţelegere scrisă, semnată de 
reprezentanţii ambelor părţi. 
18.5. Partea care are iniţiativa modificării sau completării va comunica în scris celeilalte părţi intenţiile sale, 
cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care doreşte să intre în vigoare modificările. 

 
Articolul 19 – NOTIFICĂRI 

19.1. Orice notificare sau comunicare adresată de către o parte celeilalte părţi va fi considerată valabil 
îndeplinită dacă va fi transmisă în scris, prin trimitere poştală recomandată sau prin fax celeilalte părţi la 
adresa menţionată în preambulul acestui contract. În cazul în care notificarea sau comunicarea va fi făcută 
prin trimitere poştală recomandată, ea va fi considerată primită de destinatar în termen de 7 (şapte) zile de la 
data la care a fost predată serviciului poştal. În cazul în care notificarea sau comunicarea se expediază prin 
fax, ea se consideră primită de destinatar în ziua lucrătoare imediat următoare celei care figurează în 
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„confirmation report”-ul transmisiei. 
19.2. Comunicările verbale de orice fel, dacă nu sunt ulterior materializate într-un înscris de felul celor de la 
alineatul precedent, ori de o confirmare scrisă din partea destinatarului, nu vor fi luate în considerare de nici 
una din părţile contractante. 
 

Articolul 20 – CAUZE DE NEVALABILITATE PARŢIALĂ 
20.1. Lipsirea de efecte juridice sau invalidarea unui articol sau paragraf al acestui contract nu va afecta 
producerea de efecte juridice sau validitatea restului contractului în măsura în care această lipsire de efecte 
sau invalidare constituie cauză de încetare sau reziliere a prezentului contract. 

 
Articolul 21 – VOINŢA PĂRŢILOR 

21.1. Acest contract conţine întregul acord de voinţă al părţilor referitor la obiectul contractului şi prevalează 
asupra oricărui consimţământ anterior sau oricărui antecontract intervenit între părţi în legătură cu subiectul 
în cauză, cu excepţia caietului de sarcini şi ofertei PRESTATORULUI, care fac parte integrantă din 
prezentul. 
21.2. Părţile iau la cunoştinţă prin prezentul şi consimt că dacă vor exista la orice moment viitor conflicte, 
interpretări eronate sau discrepanţe între acest contract şi orice alt document intervenit între PRESTATOR şi 
BENEFICIAR în legătură cu acest contract, prevederile prezentului contract vor prevala în măsura permisă 
de legea aplicabilă. 

 
Articolul 22 – DISPOZIŢII FINALE 

22.1. Obligaţiile de confidenţialitate prevăzute la art.14 sunt valabile pe întreaga durată a prezentului 
contract şi pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data încetării acestuia. 
22.2. Persoana desemnată de către BENEFICIAR ca şi responsabil de derularea contractului este doamna 
Alina Trifu, tel.  ... fax. ... e-mail:  
22.3. Persoana/ele desemnată/e de către PRESTATOR ca şi responsabil de derularea contractului este/sunt 
... tel.  ... fax. ... e-mail:  
22.4. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
22.5. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
22.6. Prezentul contract conţine 7 pagini la care se adaugă Anexele 1 – 3 care fac parte integrantă din 
prezentul contract, şi anume: 

a) Anexa nr. 1 reprezentând documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini al achiziţiei; 
b) Anexa nr. 2 reprezentând propunerea financiară a PRESTATORULUI; 
c) Anexa nr. 3 reprezentând propunerea tehnică a PRESTATORULUI. 

 
 
Semnat astăzi _______________ la sediul BENEFICIARULUI, în 2 (două) exemplare originale, cu valoare 
egală juridică, din care unul pentru BENEFICIAR și unul pentru PRESTATOR. 
 
 

          PRESTATOR,            BENEFICIAR,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
          


