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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU  

MEDICINA MUNCII 
 

 Nr 52….din 27.05.2021………… 
 

 
Incheiat intre: 
     

S.C. Centrul Medical NICOMED SRL cu sediul in Bucuresti, Calea Grivitei nr 198-200, 
sector 1, tel/fax 021.637.24.58, mobil 0744.906.041/0731.338.520, nr. de inregistrare la Registrul 
Comertului J40/9714/2000, cod fiscal 13478334, cod IBAN – RO38BREL100035280RO11001, 
Libra Bank Sucursala Iuliu Maniu si RO39TREZ7005069XXX010715, Trezoreria Municipiului 
Bucuresti, reprezentata legal prin Dr. Radu Aurelia, in calitate de director general, denumita in 
continuare PRESTATOR, 
si 

CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, B-
dul Regina Elisabeta, nr. 47 Sector 5, adresa de contact: București, Str. Drumul Taberei nnr. 18, 
etaj 1 (complex  Orizont), sector 6, CIF 38502276, telefon: 0785/199.197, cont nr. 
RO21TREZ24A675000201400X deschis la Trezoreria Sectorului 5, București, reprezentat prin 
Elena – Alexandra DOBRE – Director General, în calitate de BENEFICIAR, s-a incheiat 
urmatorul contract: 
 
 

1. Obiectul contractului 
 

1.1 Obiectul contractului consta in acordarea de catre Prestator a serviciilor de medicina muncii, 
Beneficiarului. 
1.2 Serviciile de asistenta medicala de medicina muncii se acorda in conformitate cu legislatia in 
vigoare (Legea nr 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca) . 

 Monitorizarea starii de sanatate a angajatilor prin: examen medical la angajare, examen 
medical la adaptare, control medical periodic si examen medical la reluarea muncii; 

 Comunicarea existentei riscului de imbolnavire profesionala; 
 Consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sanatate si securitate la 

locul de munca; 
 Participarea la evaluarea riscurilor profesionale; 
 Reabilitarea profesionala, reorientarea profesionala in caz de accident de munca, boala 

profesionala; 
 
2. Valoarea contractului 
 

2.1 Valoarea estimativa a contractului este de 1.100,00 lei, stabilita conform anexelor 
contractuale. 
2.2 Valoarea contractului se stabileste in functie de numarul de  angajati ai Beneficiarului (conform 
anexei 1), modificandu-se corespunzator in urma solicitarilor suplimentare ale Beneficiarului. 
2.3 In cazul modificarii numarului angajatilor societatii beneficiare, valoarea contractului se va 
modifica corespunzator. 
2.4 Plata facturii fiscale emise de prestator se efectueaza prin OP, in termen de maxim 30 zile de 
la data emiterii si acceptarii facturii, in contul mentionat mai sus. 
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3. Durata contractului 
 

3.1 Prezentul contract se incheie pe o perioada de 7 luni , incepand  cu data de 01.06.2021 pana 
la data de 31.12.2021. 
3.2 Contractul se prelungeste automat pentru o perioada similara celei mentionate la alineatul 
anterior, daca nici una din parti nu notifica celeilalte, cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de 
expirarea termenului de valabilitate, intentia de  reziliere a acestuia. 
 

4. Prestatorul se obliga: 
 

4.1 Sa efectueze prestarile de servicii medicale, conform recomandarilor medicului de medicina 
muncii, catre angajatii Beneficiarului. 
4.2 Sa isi asume responsabilitatea serviciilor medicale prestate pentru Beneficiar, in raport cu 
tertii. 
4.3 Sa ofere angajatilor Beneficiarului o serie de avantaje si facilitati, dupa cum urmeaza: 
-recoltarea probelor pentru analize si examenul clinic la sediul Beneficiarului, daca exista conditii 
adecvate sau la cabinetele Prestatorului. 
4.4 Sa factureze contravaloarea serviciilor de asistenta medicala efectiv prestate. 
 

5. Beneficiarul se obliga: 
 

5.1 Sa prezinte Prestatorului, la incheierea contractului, un tablel nominal cu ocupatia si codul 
numeric personal al fiecarui angajat, semnat de conducerea societatii (anexa 1) parte integranta 
din prezentul contract.De asemenea, Beneficiarul se obliga sa furnizeze Prestatorului,fisele de 
expunere la riscuri profesionale completate si semnate, pentru fiecare angajat. 
5.2  Sa aduca la cunostinta Prestatorului, de indata, orice modificare a datelor mentionate in 
anexa 1. 
5.3  Sa suporte contravaloarea analizelor si examenelor efectuate de Prestator. 
5.4 Sa intocmeasca si sa stabileasca de comun acord cu Prestatorul, calendarul desfasurarii 
prestatiilor care fac obiectul prezentului contract. 
5.5 Sa achite contravaloarea prestatiilor si serviciilor medicale din anexe, executate de Prestator, 
pentru angajatii Beneficiarului. Plata se face cu ordin de plata in contul mentionat mai sus, 
conform facturii emise de Prestator. 
5.6  Pentru intirzierea la plata a facturii cu peste 5 zile de la data scadenta, Beneficiarul va achita 
penalitati de 0,02% pentru fiecare zi de intirziere, calculate la valoarea in lei a facturii emise si 
neachitate. 
5.7 Sa respecte programarea examenelor clinice si a investigatiilor stabilite de comun acord cu 
Prestarorul. 
 

6. Clauza de confidentialitate: 
6.1 Cele doua parti contractante se obliga sa asigure reciproc confidentialitatea cu privire la orice 
date sau informatii in legatura cu prezentul contract, cu societatea contractanta, informatii de care 
au luat cunostinta in cursul derularii contractului. 
 

7. Rezilierea contractului: 
7.1 Rezilierea contractului poate avea loc prin acordul ambelor parti. Partea care invoca o cauza 
de incetare a prezentului contract o va notifica celeilalte parti in termen de 5 zile de la data 
aparitiei acesteia sau de la data la  care a luat la cunostinta de existenta sa. 
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8. Litigii: 
8.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 
din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie solutionate pe cale amiabila. 
8.2 In cazul in care nu este posibila solutionarea pe cale amiabila a neintelegerilor intervenite intre 
parti, acestea vor apela la instantele judecatoresti competente. 
  

9. Clauze finale: 
9.1 Pot beneficia de serviciile medicale furnizate de Prestator si alti angajati ai Beneficiarului sau 
membri de familie ai acestora, care nu au fost nominalizati in anexa 1, cu conditia ca Beneficiarul 
sa instiinteze oficial, in prealabil, Prestarorul asupra acestui fapt. 
9.2 Medicul de medicina muncii isi rezerva dreptul legal de a introduce analize si investigatii 
medicale suplimentare in functie de examenul clinic general. 
9.3 Responsabilitatea actului medical revine in exclusivitate medicului care a efectuat serviciul 
medical aferent, culpabilitatea fiind stabilita conform legilor in vigoare, in domeniu. 
9.4 Orice modificare a prezentului contract se poate face de catre parti, de comun acord, prin 
incheierea unui act aditional la contract. 
9.5 Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
 
 
          10. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

10.1 Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul Contract și anexele acestuia privind 

furnizarea informațiilor și documentelor necesare desfășurării activităților de audit și control de 

către instituțiile/departamentele abilitate, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile, 

părțile se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității datelor cu 

caracter personal în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului 

European și a Consiliului – din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, 

depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului și în 

conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor). 

10.2 Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul 
precedent dacă: 

a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în 
acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente; 

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 

10.3 (1) Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza 
în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679/2016, precum și cu respectarea legislației 
naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării obiectivului 
contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic. 

(2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi 
prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de 
verificare și de urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s-a 
perfectat prezentul contract. 

(3) Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții 
și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor 
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cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer către terți ori 
publicare pe surse publice interne sau externe. 

(4) Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale toate 
condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității 
datelor cu caracter personal. 

(5) Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității 
prelucării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a 
măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun. 

  

Părțile au înțeles să încheie astăzi 27.05.2021, prezentul contract în 2 exemplare, din care unul   

beneficiarului și unul prestatorului. 

 
  11. Anexe contractuale 
Anexa 1:lista angajatilor Beneficiarului 
 
 
 
             PRESTATOR                                              BENEFICIAR 
S.C.Centrul Medical NICOMED SRL     Centrul pentru Seniori  

al Municipiului Bucuresti 
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ANEXA 1 

 

Tabel cu personalul  

CENTRULUI PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

 

 

 


