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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII MEDICALE

încheiat între:

1. CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L., societate comerciala romana cu sediul social în Bucureşti, 

B-dul Ion lonescu de la Brad, nr. 5B, sector 1, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului de 

pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/15930/1991, cod unic de înregistrare RO 

5919324, cont bancar R033RZBR0000060013094217 deschis la Raiffeisen Bank -  Sucursala 

Dorobanţi, reprezentată prin Oana Vladislav, în calitate de Manager Portofoliu Corporate, 

denumită în continuare PRESTATOR,

şi

2. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice -

A.N.R.S.C., cu sediul în Bucureşti, str. Lucian Blaga nr. 4, sector 3, cod fiscal 14935787, cont 

IBAN R007TREZ23F510103201400X deschis la Trezoreria Statului, reprezentată prin dl. Ionel 

Tescaru, în calitate de Preşedinte, num it în continuare ACHIZITOR,

denumite în cele ce urmează în mod individual "Partea" si în mod colectiv "Părţile",

au convenit după cum urmează:

I. DEFINIŢII SI INTERPRETĂRI

1.1. Termenii de mai jos, scrişi cu majuscula, atunci când sunt utilizaţi în acest Contract, sunt 

defin iţi după cum urmează, cu oxccpţia cazurilor în care din context reiese altfel:

i) Contractul va însemna acordul încheiat între P iebldloi si Achizitor, conform prezentului 

document, semnat de Părţi, inclusiv toate anexele sale, precum şi orice acte adiţionale 

ulterioare semnării acestuia;

ii) Serviciile Medicale reprezintă serviciile pe care Prestatorul le va presta pentru persoanele 

nominalizate de Achizitor, descrise în Anexa 1 la prezentul Contract;

iii) Abonat înseamnă persoanele nominalizate de Achizitor în Anexa 2 la Contract pentru a 

beneficia de Serviciile Medicale;

iv) Angajaţi reprezintă angajaţii şi colaboratorii Achizitorului m enţionaţi în Anexa 2 astfel cum 

aceasta va fi actualizată lunar de către Achizitor;

v) Forţa majoră înseamnă orice împrejurare imprevizibilă, independentă de voinţa Părţilor aflată 

dincolo de orice posibilitate de control şi ale cărei consecinţe sunt de neînlăturat;

vi) Reţeaua de parteneri Regina Maria reprezintă clinicile şi spitale cu care aceasta colaborează şi 

prin care prestează Serviciile Medicale;

vii) Informaţii Confidenţiale înseamnă orice inform aţii confidenţiale, private sau cu caracter de 

secret comercial, marcate sau nu sau în alt mod desemnate cu titlu  confidenţial, sub forma de 

document, electronic sau altă formă, şi includ, fără lim itare, in form aţii care nu sunt cunoscute 

public cu privire la finanţe, clienţi actuali şi potenţia li, identităţile  comercianţilor, planuri de 

afaceri si marketing, propuneri, proiecte, previziuni, angajaţi şi compensaţii, programe 

computer, baze de date, programe software, grafice de flux, specificaţii, date tehnice, 

inform aţii ştiinţifice şi tehnice, rezultate testări, studii de piaţă şi know-how-ul aferent 

oricărora din cele de mai sus. Prevederile prezentului Contract, precum şi inform aţiile şi datele 

furnizate înainte, în tim pul sau ca urmare a finalizării sau încetării Contractului sunt de 

asemenea incluse în cadrul In form aţiilo r Confidenţiale.
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viii) Personalul Prestatorului înseamnă angajaţii Prestatorului, funcţionarii, consultanţii şi 

colaboratorii de orice fel ai acestuia, precum şi orice persoană care prestează servicii în 

numele şi/sau pe seama Prestatorului ori pentru Prestator;

ix) An reprezintă an contractual, nu calendaristic;

x) Termeni şi Condiţii de Accesare a Serviciilor Medicale Regina Maria - principalele reguli 

obligatorii pe care trebuie sa le respecte un pacient care doreşte să beneficieze de servicii 

medicale în Regina Maria, disponibil la https://www.reRinamaria.ro/accesare-servicii- 

medicale.

1.2. în interpretarea Contractului, cu excepţia cazurilor când din context reiese altfel, referirile la 

singular vor include şi pluralul şi vice-versa, iar referirile la un gen vor include şi celelalte 

genuri.

1.3. Orice Anexă la prezentul Contract va fi parte integrantă a acestuia şi va intra în vigoare astfel 

cum se stipulează în prezentul Contract şi orice referire la acest Contract va fi inclusiv la 

Anexele sale şi la actele adiţionale ulterioare, astfel cum sunt modificate şi convenite periodic, 

în scris, între Părţi.

1.4. Titlurile articolelor din acest Contract au doar scopul de a înlesni citirea si nu vor afecta 

interpretarea acestuia.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului Contract consta în furnizarea de către Prestator, a serviciilor medicale de 

medicina muncii pentru angajaţii Achizitorului, solicitate prin caietul de sarcini şi menţionate 

în Anexa 1 la prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul Contract intra în vigoare la data de 01.04.2021 şi este valabil până la data de 31 

decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii conform legii, cu condiţia existentei resurselor

financiare alocate cu aceasta destinaţie.

IV. PREŢUL CONTRACTULUI

4.1. Preţul Contractului reprezintă contravaloarea serviciilor medicale menţionate la pct. 2.1. de 

care beneficiază angajaţii menţionaţi în Anexa 2, sumă ce va fi plătită de către Achizitor după 

cum urmează:

a) echivalentul în lei al sumei de 6 euro/angajat/luna la cursul de schimb leu/euro al BNR 

valabil la data em iterii facturii pentru serviciile de la Art. 2.1. pentru angajaţii Achizitorului.

4.2. Prestatorul acordă, cu titlu  gratuit, pentru angajaţii prevăzuţi în Anexa 2, un număr maxim de 

150 de pachete de servicii medicale/an detaliate în Anexa IA  la Contract.

4.3. în considerarea ta rife lo r oferite de Prestator şi menţionate în art. 4.1 de mai sus, Părţile 

stabilesc de comun acord că valoarea minimă a facturii lunare nu va scădea sub pragul de 600 

euro.

4.4. în considerarea tarife lo r oferite de Prestator şi menţionate în art. 4.1 de mai sus, Părţile 

stabilesc de comun acord că în cazul în care valoarea monedei naţionale scade/creşte cu cel 

puţin /ce l m ult 5% fata moneda euro comparativ cu data semnării Contractului, atunci Părţile 

vor renegocia cu bună credinţă tarifele prevăzute în art. 4.1.

4.5. Lunar se face confirmarea Anexei 2 între Achizitor şi Prestator. Cererea de confirmare se va 

trim ite  prin e-mail cel târziu cu 3 (trei) zile lucrătoare înainte de începutul Perioadei de
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Facturare, astfel cum este definită mai jos. Achizitorul se obligă să confirme conţinutul Anexei

2 sau sa trim ită  modificările la Anexa 2 în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la recepţionarea 

e-mail-ului, urmând ca acestea să intre în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare, 

în cazul în care Achizitorul nu răspunde în termenul menţionat mai sus, Prestatorul va 

considera Anexa 2 ca fiind finală şi va emite factura pe baza Anexei 2 trimisă anterior.

4.6. Prestatorul va emite factura lunar pentru serviciile prestate în luna precedentă (Perioada de 

Facturare) pe baza listei de angajaţi prevăzute în Anexa 2, confirmată de Achizitor prin e-mail 

conform Contractului. Prestatorul va em ite factura în primele 10 zile ale Perioadei de 

Facturare (Data de Facturare). Prima factură emisă de Prestator în temeiul prezentului 

Contract va reflecta exclusiv valoarea serviciilor raportată la perioada cuprinsă între momentul 

in trării în vigoare şi ultima zi din lună în care aceasta intră în vigoare, urmând ca ultima factură 

emisă în baza contractului să cuprindă întreaga Perioadă de Facturare.

4.7. Modificările Anexei 2 transmise u lterior term enului mai sus menţionat (3 zile lucrătoare de la 

data transm iterii anexei 2) vor intra în vigoare după cum urmează:

(i) Modificările vor intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei pentru care 

se confirmă Anexa 2 (spre exemplu, daca modificările anexei 2 sunt transmise după 1 

februarie, acestea se vor considera în vigoare începând cu 1 martie); cu titlu  de excepţie, 

pot fi transmise modificări ale Anexei 2 în alta perioadă decât cea precizată mai sus, cu 

condiţia ca aceste modificări să aibă ca obiect arondarea /  dezarondarea a unui număr de 

maxim 5 persoane;

4.8. Factura se va trim ite  în form at pdf prin e-mail la adresa de corespondenţă menţionată la 

articolul 13.3 de mai jos, factura circulând şi fiind valabilă fără semnătură şi fără stampilă, 

anexa confirmată conform art. 4.6 de mai sus fiind anexa a facturii.

4.9. Factura emisa de Prestator se consideră recepţionată şi acceptată de Achizitor în ziua 

următoare expedierii (Data Recepţiei). în cazul unor diferenţe între suma facturată şi valoarea 

agreată de către Părţi, diferenţa se va regla în factura perioadei următoare prin acordarea 

reduceri sau prin suplimentarea facturii în funcţie de circumstanţe.

4.10. Factura se emite în lei şi se achită de către Achizitor prin ordin de plata în contul Prestatorului 

în termen de 30 zile de la Data Recepţiei.

4.11. în cazul în care preţul este stabilit în euro, calculul sumei facturabile se face folosindu-se 

cursul de schimb leu/euro publicat de BNR valabil la data em iterii facturii.

4.12. în cazul în care Achizitorul nu efectuează plata în termenul stabilit de comun acord, Achizitorul 

va plăti penalitati de întârziere în valoare de 0,01% /  zi din valoarea facturii neachitate.

4.13. în tim pul perioadei de suspendare a serviciilor conform art. 6.2 de mai jos, se vor aplica 

penalitati de întârziere conform art. 4.12, ta rifu l de abonare prevăzut la art. 4.1 fiind facturat 

normal, avand natura unor penalitati contractuale.

V. DOCUMENTELE CONTRACTULUI:

1.Caietul de sarcini

2. Anexa 1 -  Continutul pachetului de servicii medicale de medicina muncii.

3. Anexa IA  -  Detalierea pachetului de servicii medicale incluse în abonament cu titlu  gratuit şi 

a celor care se pot efectua individual de fiecare angajat cu o reduceri de 10% /  20% /  70% din 

preţul de listă.

3. Anexa 2 -  Lista Angajaţilor

4. Anexa 3 -  Acord asupra nivelului de calitate al serviciilor

5. Anexa 4 -  Acord cu privire la prelucrarea date lor cu caracter personal



VI. OBLIGAŢIILE PÂRTILOR

6.1. Prestatorul se obliga:

a) Sa asigure angajaţilor Serviciile Medicale, în sediile sale si în centrele medicale partenere din tara,

în lim ita serviciilor medicale oferite de fiecare clinica.

b) Sa întocmeasca si sa comunice Achizitorului factura fiscala aferenta Serviciilor Medicale furnizate.

c) Să efectueze prin medicul responsabil de contract, planificarea numerică (cea nominală fiind apanajul 

Beneficiarului) a tu tu ro r angajaţilor la controlul medical periodic respectând parametrii de tim p prevăzuţi 

de legislaţia de Medicina Muncii (un an).

d) Să programeze cu priorita te noii angajaţi la examenul medical la angajare, precum şi consultaţiile la 

cerere pentru situaţii urgente.

e) Să încarce Fişele de aptitudine pe portalul HR la care Achizitorul va avea acces permanent în maxim 5 zile 

lucrătoare de la finalizarea controlului medical.

f) Să păstreze confidenţialitatea tu tu ro r datelor şi in form aţiilor privitoare la angajaţii Beneficiarului. Aceste 

inform aţii vor fi folosite exclusiv pentru asigurarea stării de sănătate a lucrătorilor Achizitorului şi vor 

rămâne în păstrare la sediul Prestatorului.

g) Dosarul medical poate fi consultat de angajat, iar în situaţia încetării raporturilor salariatului cu 

angajatorul, Prestatorul va pune la dispoziţia angajatului, la cerere, o copie a dosarului medical.

h) Dosarele medicale si fisele de identificare a factorilor de risc profesional ale angajaţilor pot fi, la 

solicitare, predate de către Prestator, la încetarea contractului, noii structuri de medicina muncii agreate 

de ACHIZITOR.

i) Medicul de medicina muncii este membru în Comitetul de Securitate şi Sănătate în muncă şi participă la 

şedinţele acestuia, în lim ita a 4 ori pe an.

j) Să prezinte ACHIZITORULUI, la data finalizării contractului, un raport scris cu privire la situaţia stării de 

sănătate a angajaţilor.

k) PRESTATORUL se obligă să încunoştiinţeze în scris şi în tim p util pe ACHIZITOR despre orice modificări 

intervenite în organizarea şi /  sau activitatea sa impuse de circumstanţe excepţionale, modificări care 

sunt de natură să afecteze executarea prezentului contract şi să iniţieze cât mai repede posibil negocieri 

cu ACHIZITORUL în scopul de a decide continuarea executării, cu modificarea condiţiilor contractuale.

I) Obligaţiile PRESTATORULUI derivând din şi circumstanţiate de natura specifică a Serviciilor Medicale vor 

fi executate în deplină cunoştinţă de cerinţele profesiei medicale. Aceste obligaţii vor fi executate cu 

diligenţă, în conform itate cu rigorile profesiei medicale şi cu prevederile legislative în domeniu.

m) PRESTATORUL va lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor aplicabile în vigoare 

referitoare la cadrul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal, confidenţialitate, securitatea şi 

protecţia acestor date.

n) PRESTATORUL va elabora un raport de evaluare pentru salariatele prevăzute la art.2 lit. c), d) şi e) din 

Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 96 /  2003 privind protecţia m aternităţii la locul de munca cu 

modificările si completările ulterioare, privind riscurile la care sunt supuse acestea cf. a rt.5 alin. (2) din

O.U.G. 9 6 /200 3 .

o) Prestatorul va realiza un program de evaluare a riscurilor de îmbolnăvire profesională printr-un medic de 

medicina muncii desemnat să identifice şi să analizeze factorii de mediu profesional cu posibil impact 

asupra sănătăţii angajaţilor A.N.R.S.C.; în urma analizei riscurilor se vor propune măsuri destinate 

minim izării acestora.

6.2. Achizitorul se obligă:

a) să comunice în scris Furnizorului lista cu persoanele pentru care vor fi valabile Serviciile 

Medicale, lista ce constituie anexa la prezentul Contract, având obligatoriu forma şi conţinutul 

prevăzut în modelul din Anexa 2;

b) să aducă la cunoştinţă Furnizorului orice modificare a numărului şi datelor de identificare ale 

persoanelor prevăzute în Anexa nr. 2 la Contract;
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Sa aboneze angajaţii care au efectuat controlul de angajare si controlul pentru reluarea 

activitatii si au fost declaraţi apti, în term en de 30 de zile de la data efectuării acestora; în caz 

contrar, Achizitorul va fi obligat sa achite costul controlului de angajare/reluare activitate la 

preţul de lista al Prestatorului;

sa aduca la cunostinta Angajaţilor, prin Lucrătorul desemnat pentru activitatea de prevenire si 

protectie, modalitatea de accesare a serviciilor astfel cum este prezentata în documentul 

Termeni si Condiţii de Accesare; sa aduca la cunostinta Angajaţilor faptul ca Prestatorul are 

dreptul sa suspende Serviciile Medicale pentru respectivul Angajat, pe o perioada de 3 luni, cu 

excepţia celor de Medicina Muncii si fara a afecta accesul Angajatului la serviciile de urgenta 

(accesul la camerele de garda), atunci cand Angajatul nu se prezintă la 3 programari 

consecutive neonorate în decurs de 6 luni, fara a avea un m otiv întemeiat si fara sa anunţe cu 

cel puţin 24 ore înainte de ora la care este stabilita programarea;

sa achite, prin virarea în contul Furnizorului a contravalorii facturilor emise de acesta în 

termen de 30 zile de la Data Recepţiei;

în cazul în care Achizitorul nu achita, în termen de 30 zile de la Data Recepţiei, contravaloarea 

facturilor emise de Prestator, Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, cu notificare 

prealabila si fara nici o alta form alitate, serviciile oferite, pana la achitarea integrala a 

facturilor emise; data achitarii facturilor emise este considera data la care sumele aferente 

acestora sunt evidentiate în contul Prestatorului; în tim pul perioadei de suspendare 

contravaloarea serviciilor se va factura conform art. 4.1 precum si penalitatile de întârziere 

conform art. 4.12;

sa comunice Prestatorului la cererea acestuia, orice inform aţii care ar fi necesare în scopul 

executării de către Prestator a obligaţiilor care decurg din prezentul Contract;

sa informeze, prin Lucrătorul desemnat pentru activitatea de prevenire şi protecţie, toate 

persoanele mentionate în Anexa 2 de obligativitatea prezentării la orice consultatie a Cârtii de 

identitate. Achizitorul declara si recunoaşte ca nu va putea sa reclame respingerea unui 

Abonat daca aceasta nu prezintă cartea de identitate;

Prestatorul acorda fiecărui Abonat drepturi egale si isi rezerva dreptul de a refuza accesul la 

serviciile acordate, cu excepţia urgentelor medicale, pentru acei Angajaţi al căror 

comportament este considerat nepotriv it conform regulilor de accesare a serviciilor, astfel 

cum sunt mentionate în documentul Termeni si Condiţii de Accesare.

CONFIDENŢIALITATE. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. ANTICORUPTIE

Cele doua Parti contractante se obliga sa asigure reciproc confidenţialitatea cu privire la orice 

date sau inform aţii în legătură cu prezentul Contract, inclusiv condiţiile financiare si 

comerciale ale Contractului, cu societatea cocontractanta, in form aţii de care au luat 

cunostinta în cursul negocierilor si/sau în cursul derulării Contractului. Obligaţia de 

confidenţia litate nu se va aplica în relaţia cu consultanţii externi ai Pârtilor (ex. avocaţi, 

contabili, auditori, acţionarii Pârtilor, societati afiliate sau alte persoane angajate de Parti în 

vedere o feririi de servicii de consultanta) cu condiţia ca între Parti si respectivii consultanti sa 

se fi încheiat un acord de confidenţialitate.

Părţile se obliga sa respecte dispoziţiile relevante ale legislaţiei privind protectia datelor cu 

caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru siguranţa 

datelor. în acest sens, Părţile trebuie sa protejeze sistemele de prelucrare a datelor cu 

caracter personal împotriva accesului neautorizat, distrugerii accidentale sau pierderii, 

transm iterii neautorizate, prelucrării ilegale sau altor abuzuri din partea angajaţilor proprii sau 

te rţilo r.

în scopul îndeplin irii obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, Prestatorul a solicitat 

Achizitorului iar Achizitorul sp nhliga ţa pună la dispoziţia Proctatorului date cu caractcr
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personal solicitate de Prestator si considerata de acesta ca fiind minimul necesare pentru 

îndeplinirea obligaţiilor prezentului contract. Toate detaliile cu privire la inform aţiile furnizate 

si obligaţiile Părţile cu privire la prelucrarea acestor date sunt detaliate în Anexa 4 la prezentul 

Contract.

7.4. Respectarea Legislaţiei Aplicabile cu privire la mită şi corupţie este de o importanţă 

fundamentală pentru Prestator si Achizitor. Ca urmare, fiecare Parte, inclusiv angajaţii, agenţii, 

consultanţii, contractanţii şi subcontractanţii lor: (i) vor acţiona conform legislaţiei aplicabile 

privind mita şi corupţia; (ii) nu om it şi nu vor om ite orice acţiune care să poată determina 

cealaltă Parte să încalce oricare dintre prevederile privind mita si corupţia; (iii) nu va oferi, 

promite, primi sau solicita orice mită (financiară sau alte beneficii) inclusiv, fără lim itare, în 

relaţia cu un oficial public; (iv) vor păstra în vigoare măsuri anti-m ită potrivite şi eficiente 

(inclusiv în ceea ce priveşte cadourile şi ospitalitatea), care au scopul de a asigura respectarea 

prevederilor privind mita si corupţia, inclusiv de a monitoriza respectarea şi de a descoperi 

încălcările; şi (v) vor asista în mod rezonabil cealaltă Parte la solicitarea şi pe cheltuiala 

rezonabilă a acesteia, în vederea respectării obligaţiilor legate de mită şi corupţie impuse prin 

lege. Orice suspiciune rezonabilă cu privire la încălcarea prevederilor prezentei clauze cu 

privire la mită şi corupţie se poate comunica oricând la adresa integritate(5>reginamaria.ro

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

8.1. încetarea Contractului poate avea loc numai prin acordul scris al ambelor Parti. Totuşi, daca o 

Parte doreşte sa înceteze prezentul Contract, Partea care doreşte încetarea prezentului 

Contract va notifica cealalta Parte în acest sens, Contractul încetandu-si efectele începând cu 

ultima zi a lunii în care a expirat termenul de preaviz de 90 (nouăzeci) de zile de la data prim irii 

notificării în acest sens.

8.2. Prestatorul poate considera contractul desfiintat de drept, fara notificare prealabila, fara 

punere în întârziere, fara a fi necesara nici o alta form alitate si fara interventia instantei, în 

unul dintre urmatoarele cazuri:

a) Achizitorul a depăşit scadenta unei facturi necontestate conform prezentului Contract 

cu mai m ult de 30 zile.

8.3. Achizitorul poate considera contractul desfiintat de drept, fara notificare prealabila, fara 

punere în întârziere, fara a fi necesara nici o alta form alitate si fara interventia instantei daca 

Prestatorul isi încalca obligaţiile sale si dupa ce a fost avertizat printr-o notificare scrisa, ca o 

noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului Contract, daca nu remediaza în 

term en de 30 zile neîndeplinirea semnalata prin notificarea trim isa de Achizitor.

8.4. încetarea, indiferent în ce mod, a prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra 

obligaţiilor deja scadente între Parti.

IX CLAUZE ANTICORUPŢIE

9 .1  Respectarea politicii anticorupţie a A.N.R.S.C.

(a) în realizarea scopului şi ac tiv ită ţilo r contractului, Prestatorul se obligă să respecte politica 

anticorupţie a A.N.R.S.C., care poate fi descărcată de pe următorul link: 

h ttps://www.anrsc.ro/transparenta/etica-si-in tegrita te/ şi care devine anexă a prezentului 

contract.

(b) Prestatorul se va asigura că angajaţii proprii şi, după caz, persoanele fizice sau jurid ice pe 

care le subcontractează în scopul executării contractului încheiat cu A.N.R.S.C. au fost 

informate în mod corespunzător cu privire la politica anticorupţie a A.N.R.S.C. şi se 

conformează acesteia.
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(c) Prestatorul datorează daune-interese către A.N.R.S.C. dacă, din neglijenţă sau alte cauze, 

nu asigură angajaţilor proprii sau subcontractorilor o informare corespunzătoare potriv it alin.

(b) de mai sus, iar aceştia săvârşesc infracţiuni de spălare a banilor, infracţiuni împotriva 

intereselor financiare ale Uniunii Europene, constituirea unui grup infracţional organizat, 

infracţiuni de evaziune fiscală, infracţiuni de concurenţă neloială sau infracţiuni de deturnare 

de fonduri în legătură cu executarea contractului încheiat cu A.N.R.S.C., constatate printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă.

9.2. Informarea privind acte ale organelor de urmărire penală

(a) Pe parcursul executării contractului încheiat cu A.N.R.S.C., în termen de 30 de zile, 

Prestatorul se obligă să informeze în scris A.N.R.S.C. cu privire la orice act (ordonanţă/ 

rechizitoriu/ hotărâre judecătorească) priv ito r la infracţiuni de corupţie şi infracţiuni asimilate 

acestora, infracţiuni de serviciu, infracţiuni de fals, infracţiuni de spălare a banilor, infracţiuni 

împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, constituirea unui grup infracţional 

organizat, infracţiuni de evaziune fiscală, infracţiuni de concurenţă neloială şi infracţiuni de 

deturnare de fonduri comunicat Prestatorului sau unui angajat sau reprezentant al acestuia de 

către organele de urmărire penală competente sau de către instanţele de judecată.

La solicitarea A.N.R.S.C., Prestatorul se obligă să transmită în copie conformă cu originalul 

actele menţionate la alin. (a) de mai sus, în termen de 10 zile.

X . CONFLICTUL DE INTERESE

10.1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar 

putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a contractului.

10.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate 

solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, 

salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea, nu se află într-o situaţie care ar putea 

genera un conflict de interese. Prestatorul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo compensaţie din 

partea achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv 

conducerea, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.

10.3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe 

cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din te rito riu . în 

cazul în care Prestatorul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului 

acesteia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict 

de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a contractului, în 

condiţiile prevăzute în prezentul contract.

10.4. Prestatorul cu care Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică nu are dreptul de a 

angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea serviciilor, direct ori indirect, în scopul 

îndeplin irii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost 

implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de partic ipare/oferte lor depuse în 

cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai au torită ţii contractante sau ai 

Prestatorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea 

contractantă/Prestatorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat 

relaţiile contractuale u lterior atribu irii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei 

perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori 

rezilierii de drept a contractului respectiv.
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XI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

11.1. Prestatorul este răspunzător în temeiul legii romane, lege care reglementează domeniul 

medical privind serviciile medicale prestate derivând din sau fiind în conexiune cu prezentul 

Contract, numai în masura în care o asemenea pierdere sau dauna este dovedita:

(i) a fi fost cauzata de personalul Prestatorului - actionand în lim itele a tribu ţiilo r sale 

profesionale derivând din contractul sau de munca;

(ii) a nu fi fost justificata de nici o circumstanţa speciala (de exemplu: defectarea inopinata a 

aparaturii medicale, atac terorist, bomba, etc.);

(iii) a fi fost savarsita cu intentia de a cauza o vatamare, pierdere sau dauna.

11.2. Prestatorul nu este răspunzător de afectarea sanatatii, deces sau pierdere suferita de Abonat 

datorita faptului ca asistenta Prestatorului a fost întarziata, oprita sau împiedicata din raţiuni 

de Forţa Majora (asa cum este descrisa mai jos).

11.3. Prestatorul nu va fi răspunzător pentru afectarea sanatatii, deces sau pierdere suferita de 

Abonat provenind din asistenta medicala oferita de către te rti pe baza recomandării 

Prestatorului.

11.4. Nerespectarea de către Achizitor a obligaţiilor sale determ inate de prestarea Serviciilor 

Medicale si reglementate de articolele prezentului Contract, nu face pe Prestator răspunzător 

pentru nici o pretentie sau acţiune introdusa sau institu ita împotriva Prestatorului de 

Achizitor, Abonat sau oricare alt tert.

11.5. Responsabilitatea actului medical revine în exclusivitate medicului care a efectuat serviciul 

aferent, culpabilitatea fiind stabilita conform norm elor medicale ale Colegiului Medicilor.

11.6. în cazul unei culpe medicale stabilite prin decizie definitiva a Colegiului Medicilor sau printr-o 

hotarare judecătoreasca definitiva si irevocabila, daunele ce vor fi achitate de Prestator către 

Achizitor vor fi acela stabilite prin Decizia Colegiului Medicilor, respectiv hotarare 

judecătoreasca.

XII. FORŢA MAJORĂ

12.1. Orice împrejurare imprevizibila, independentă de voinţa Părţilor aflată dincolo de orice 

posibilitate de control şi ale cărei consecinţe sunt de neînlăturat, intervenită după data 

semnării acestui Contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată Forţa Majoră 

şi exonerează de răspundere, Partea care o invocă.

12.2. Nici una dintre Părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau în mod 

necorespunzător -  to ta l sau parţial - a oricărei obligaţii ce îi revine în baza prezentului 

Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare se datorează unei cauze de 

Forţa Majoră.

12.3. Partea ce invocă situaţia de Forţă Majoră trebuie să notifice cealaltă Parte în termen de 5 

(cinci) zile lucrătoare de la data apariţiei respectivului caz de Forţă Majoră şi să pună la 

dispoziţia celeilalte Părţi, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la încetarea cazului de Forţă 

Majoră, documentele de confirmare a situatiei de Forţă Majoră emise de autorităţile 

competente, luând orice măsuri necesare în vederea lim itării consecinţelor respectivului 

eveniment; de asemenea, este obligată să notifice de îndată celeilalte Părţi încetarea cazului 

de Forţă Majoră.

12.4. Daca nu procedeaza la notificare, în condiţiile si termenele prevăzute mai sus, a începerii si 

încetării cazului de Forţa Majora, Partea care o invoca va suporta toate daunele provocate 

celeilalte Parti prin aceasta omisiune.



12.5. Daca în termen de 30 zile de la producere, cazul de Forţa Majora nu înceteaza, Părţile au 

dreptul sa isi notifice încetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata 

pretinde daune-interese.

XIII. NOTIFICĂRI

13.1. Orice notificare sau comunicare între Părţi va fi întocm ită în limba româna şi va avea forma 

scrisă şi va fi transmisă personal cu confirmare de prim ire, prin e-mail sau scrisoare 

recomandată.

13.2. Orice notificare transmisă personal va fi considerată prim ită la momentul m enţionat în 

confirmarea scrisă de prim ire. Notificarea transmisă prin scrisoare recomandată va fi 

considerată (în absenţa unei dovezi de primire mai recente) prim ită la două (2) zile de la data 

expedierii.

13.3. Adresele la care trebuie trim ise notificările şi comunicările sunt următoarele:

Către Prestator:

Adresa: Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, 

Cladirea Charles de Gaulle Piaza, et. 4,sector 1 

Fax:

Att: Oana Velicu

E-mail: oana.velicu@reginamaria.ro

Către Achizitor:

Adresa: Bucureşti, Str. Lucian Blaga, nr.4

13.4.

13.5.

Fax: 021.317.95.51

Att: Marius Crăciun

E-mail: cabinet(5>anrsc.ro

marius.craciun(S>anrsc.ro

Orice modificare a adreselor trebuie anunţată în term en de cel m ult 15 zile de la data 

modificării, printr-o notificare prealabilă corespunzătoare care să fie transmisă prin metodele 

indicate în prezentul Contract.

Notificările verbale nu se iau în considerare de către Părţi dacă nu au fost confirmate prin 

vreuna din modalităţile mentionate în alineatele anterioare.

XIV. LITIGII

14.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului Contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie soluţionate pe cale 

amiabilă.

14.2. în cazul în care nu este posibilă soluţionarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor intervenite 

între Părţi, orice litigiu între Părţi, indiferent ca va rezulta dintr-o pretenţie bazată pe Contract 

sau în baza legii, fie ca va deriva din interpretarea, aplicarea, implementarea, validitatea, 

încalcarea sau încetarea prezentului Contract sau a oricărei prevederi pe care o include va fi 

soluţionată de instanţele competente de la sediul Prestatorului.

XV. CLAUZE FINALE

15.1. Nevalabilitatea, inopozabilitatea sau inaplicabilitatea unei clauze din prezentul Contract nu va 

afecta valabilitatea Contractului. Părţile vor negocia cu bună-credinţă modificarea acelor 

clauze nevalabile, inopozabile sau inaplicabile.

15.2. Orice modificare a prezentului Contract se poate face de către Părţi, de comun acord, prin 

încheierea unui act adiţional la Contract.
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15.3. Prezentul Contract reprezintă voinţa Părţilor şi înlătura orice înţelegere verbală dintre acestea, 

anterioară sau ulterioară încheierii sale.

15.4. Părţile declară că au negociat cu bună credinţă clauzele prezentului contract, înţeleg pe deplin 

efectele acestor clauze.

Prezentul Contract a fost încheiat azi, 3 l.Q Â :M U  în (2) două exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare Parte.

ACHIZITOR,

A.N.R.S.C.

Preşedinte
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