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DR. NEGOITĂ 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

MEDICINA MUNCII 

Nr. 31 din 01/ 09/ 2020 

Partile : 

SD3 SALUBRITATE Si 
DESZAPEZ 

INTRAIRE NR 
IESI 

ZIUA LUNA IUL 

Societatea DR. NEGOITA CLINIC S.R.L, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sos. Vitan Barzesti 
Nr. 7D-7E, parter, corp B, spatiul nr. 7A, Sector 4, inmatriculata la Reg.Com.sub nr. J40/7325/2017, 
având CUI 37607509, reprezentata prin doamna  in calitate de Administrator, 
denumita in continuare PRESTATOR 

si, 

Societatea SD3- SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în 
Mun. Bucuresti, sectorul 3, Calea Vitan nr. 154- 158, parter, birou nr. 2, inregistrată la Oficiul Registrului 
Comertului cu numărul J40/9896/2017, CUI R037804020, reprezentată prin Presedinte C.A. d-nul 

, denumita in continuare BENEFICIAR, 

a intervenit prezentul contract, prin care partile declara si se obliga dupa cum urmeaza: 

Art. 1. Obiectul contractului 

Prestatorul se obliga sa asigure servicii medicale de medicina muncii angajatilor Beneficiarului. 

Art. 2. Definitii 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract — reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. 

b. beneficiar şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului; 

e. Anexa 1- cuprinde lista cu serviciile medicale de medicina muncii care se vor efectua de catre Prestator 
precum si lista de preturi negociate intre parti; 

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul incheierii contractului şi care face imposibilă executarea 
şi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urrnare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

j. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
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Art. 3. Interpretare 

3.1 in prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 

se specifică în mod diferit. 

Art.4. Durata contractului 

Contractul se incheie pe o durata de un an de zile incepand cu data semnarii. Contractul se 

poate prelungi prin act aditional semnat de ambele parti. 

Art. 5. Obligatiile partilor 

5.1. Obligatiile Prestatorului: 

a) Sa puna la dispozitia Beneficiarului serviciile specificate in Anexa 1 la prezentul contract in conformitate 
cu prevederile legale in materie de medicina muncii. 

b) Sa initieze informarea / mobilizarea salariatilor prin persoana de contact desemnata de catre Beneficiar 
(exemplu: director / responsabil resurse umane). 

.c) Sa respecte secretul medical „Codul Dentologic" precum si obligatiile instituite acesteia prin statutul 
medicului de Medicina Muncii. 

) Sa colaboreze cu Departamentul de Resurse Umane din cadrul Beneficiarului in vederea desfasurarii 
serviciului medical de Medicina Muncii. 

e) Sa execute obligatiile medicale in conformitate cu cerintele profesiei medicale si cu toata diligenta 
necesara in conformitate cu rigorile profesiei medicale. 

f) Sa acorde consultanta privind legislatia in vigoare cu privire la activitatea de Medicina Muncii. 

g) Sa consilieze Beneficiarul in probleme de sanatate si securitate in munca precum si in Procesul de 
implementare a legislatiei specifice. 

h) Sa instiinteze in scris, si in timp util pe Beneficiar asupra oricaror modificari intervenite in organizarea, 
respectiv activitatea sa, modificari care sunt de natura a efectua executarea prezentului contract. 

i) Prestatorul va presta serviciile medicale la punctele de lucru ale Beneficiarului; 

j) Eliberarea fiselor de medicina muncii se va efectua in termen de 5 zile lucratoare de la primirea ultimelor 
probe (analize) recoltate de la Beneficiar; 

k) Nepredarea probelor de coproparazitologic sau coprobacteriologic in timp real de catre Beneficiar va 
duce implicit la intarzierea eiiberarii fiselor de medicina muncii pentru angajatii care nu au predat aceste 
probe, aspect ce exonereaza Prestatorul de la plata oricaror daune. 

5.2. Obligatiile Beneficiarului: 

a) Sa furnizeze prestatorului lista de angajati, cu cel putin 5 zile inainte de prestarea efectiva a serviciilor in 
vederea programarii acestora; 

b) Sa respecte programarea serviciilor medicale de comun acord cu prestatorul; 

c) Sa asigure informarea — prin luare la cunostinta sub semnatura - si mobilizarea angajatilor; 
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d) Sa achite contravaloarea serviciilor medicale facturate de catre Prestator. 

e) Sa prezinte fisa de evaluare a riscului profesional pentru fiecare angajati 

f) Sa prezinte fisa de solicitare pentru controlul medical periodic 

g) Prestatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru neprezentarea sau refuzul in mod repetat al salariatilor la 
controalele medicale periodice, aceasta decizie flind asumata de fiecare salariat in parte. 

Art. 6. Valoarea serviciilor/ plata serviciilor 

a) Pentru serviciile medicale puse la dispozitie de catre Prestator, prestatorul va factura contravaloarea 
prestarilor serviciilor medicale , conform preturilor aferente serviciilor stipulate in Anexa 1. 

b) Plata se va efectua in termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii de catre Prestator, prin 
ordin de plata, la banca si in contul indicat de Prestator in cuprinsul facturii. 

c) Factura emisa va fi insotita de anexa cuprinzand tabelul cu salariatii Beneficiarului care au efectuat 
examenele medicale.Factura se va emite lunar, la sfarsitul fiecarei luni pentru serviciile prestate in acea 
luna. Factura va fi trimisa prin email de la adresa office@drnegoita.ro 

d) In cazul intarzierii la plata, Prestatorul are dreptul sa aplice penalitati de 0,02% pentru fiecare zi de 
intarziere, penalitatile vor putea sa depaseasca debitul principal. 

Art. 7 Confidentialitatea 

a) Partea nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte Părţi: 

- de a utiliza informaţiile şi documentele obtinute sau la care are acces în perioada de 

derulare a Contractului in alt scop decât acela de a-şi indeplini obligatiile 

contractuale. 

b) Partea va fi exonerata de răspundere pentru dezvăluirea de informatii 

referitoare la contract dacă: 

-informaţia este publică sau era cunoscută Părţii inainte ca ea să fi fost primită de la 

cealaltă Parte; 

-informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte Părţi 

pentru asemenea dezvăluire; 

-partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

c) Obligaţia de confidenţialitate in privinta derulariii contractului va subzista şi după incetarea prezentului 
Contract, pe termen nelimitat. 

d) Partile se obliga sa isi instruiasca angajatii in vederea confidentialitatii. 

Art. 8 Solutionarea Litigiilor 

In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila ele vor fi 

si puse spre solutionarea instantelor de judecata competente din Bucuresti 

SANATATEA TA ESÎ PR1ORITATEA NOASTRA 'NWW. )RNEGOITA.R0 
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Art.9. Incetarea Contractului 

Prezentul Contract inceteaza prin: 

a) acordulpartilor; 

b) prin denuntare unilaterala de catre Prestator, fara invocarea vreunui motiv, prin intermediul unei notificari 
de denuntare, comunicate Beneficiarului cu respectarea unui termen de preaviz de 1 luna contractuala; 

c) prin reziliere de catre oricare dintre Parti, daca cealalta Parte nu isi indeplineste obligatiile contractuale si 
nu remediaza respectiva neindeplinire in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii notificarii de 
remediere, in care se arata, in mod concret, obligatia neindeplinita; in acest caz, rezilierea va produce 
efecte in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii notificarii de catre Partea culpabila de 
neexcutarea obligatiei la care se face referire in notificare; 

d) Incetarea contractului nu afecteaza obligatiile scadente fata de parti. 

Art.10 Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Prin semnarea prezentului document, reprezentantii partilor iau cunostinta despre prelucrarea 

datelor cu caracter personal, comunicate de cealalta parte si isi exprima acordul in mod liber, 

expres si neechivoc cu privire la astfel de prelucrari pentru executarea prezentului contract si 

pentru indeplinirea obligatiilor legale din domeniul fiscal si al serviciilor medicale, in 

conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice 

in ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si liberă circulatie a acestor date. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate este necesara pentru a permite 

partilor incheierea si executarea contractului. Fiecare Parte se obliga sa intocmeasca propria 

nota de informare, care va include Prelucrarea datelor cu caracter personal si sa obtina 

consimtamantul Persoanelor Vizate, date ce ulterior vor fi comunicate cocontractului. 

Partile se obliga, de asemenea, sa ia, pe propria raspundere, toate masurile de precautie pentru 

a asigura securitatea si prevenirea oricaror distrugeri, pierderi, modificari, dezvaluiri, achizitii 

sau accesarii legale sau neautorizate cu privire la datele cu caracter personal detinute despre 

cealalta parte. Cu toate acestea, in cazul in care datele cu caracter personal furnizate au fost 

accesate sau obtinute de o persoana neautorizata sau are loc orice incalcare a securitatii datelor 

cu caracter personal, fiecare parte se va notifica imediat celeilalte parti un astfel de incident si 

va coopera in vederea luarii oricaror masuri considerate necesare pentru atenuarea oricarei 

pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat si pentru notificarea Autoritatii 

Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 
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Art.11. Dispozitii finale 

a) Prestatorul nu este raspunzator pentru afectarea sanatatii, deces sau pierderi suferite de pacient provenind 
din asistenta medicala oferita in afara serviciilor oferite contractual . Prestatorul raspunde de situatiile de 
malpraxis decat in temeiul legii si in limita politei de malpraxis. 

b) Partile declara ca fiecare are dreptul, puterea si autoritatea de a semna prezentul contract si ca au luat toate 
masurile necesare pentru exercitarea drepturilor si pentru indeplinirea tuturor obligatiilor acestora, 
conform prezentului Contract. 

c) Nicio Parte nu va avea dreptul de a-si transfera drepturile si/sau obligatiile sale, care rezulta din prezentul 
Contract, fara aprobarea scrisa prealabila a celeilalte Parti. 

d) Contractul si documentele la care se face referire in continutul sau constituie intregul Contract intre Parti 
si inlocuieste orice alte intelegeri scrise sau verbale, exprese sau implicite dintre Parti. 

e) Orice modificare a prezentului contract si/sau a anexelor sale se va putea face numai in scris, prin acordul 
ambelor parti. 

f) In cazul in care vreuna din clauze este declarata nula sau datorita modificarilor legislative nu mai poate fi 
aplicata nu afecteaza valabilitatea prezentului contract, celelate prevederi ramanand valabile. 

g) Partile declara ca si-au insusit prevederile prezentului contract si sunt intrutotul de acord cu acestea. 

h) Partile declara ca au luat la cunostinta prevederile Codului Civil si a legilor speciale aplicabile care sunt in 
vigoare. 

Partile declara ca toate clauzele prezentului contract au facut obiectul negocierii directe, fiind intelese ca 
atare si acceptate, semnarea prezentului contract fiind rezultatul acestei negocieri. 

Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in 
scris. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 
Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii primirii 
comunicarii. 

k) Comunicarile vor fi facute astfel: 

i) pentru Beneficiar la: 

- adresa: Calea Vitan nr. 154-158, sector 3, Bucuresti 

- telefon:  

- e-mail:salubritate.53@yahoo.com 

ii) pentru Prestator la: 

- adresa: Sos Vitan Barzesti, nr 7D-7E, parter, corp B, spatiul nr 7A, sector 4 

- telefon: 

- e-mail: office@drnegoita.ro 

Orice modificare a datelor de contact prevazute in alineatul precedent trebuie adusa la 

cunostinta celeilalte parti. 

SANMAKA i ‹,11. NoAŞARA 
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I) Neindeplinirea obligatiilor contractuale in cazuri de forta majora, in acceptiunea legilor romanesti, apara 
de raspundere partea care le invoca numai daca le va aduce la cunostinta celeilalte parti in termen de 5 
(cinci) zile de la producerea lor si va prezenta documente doveditoare in termen de 15 (cincisprezece) zile. 

m) De orice act medical prestat raspunde exclusiv medicul sau personalul medical care il efectueaza in mod 
direct, conforrn legilor in vigoare. 

n) Prestatorul are dreptul de a cesiona contractul catre o terta parte, cu obligatia acestuia din urma, de a 
informa in termen de 15 zile calendaristice si de a prelua in totalitate ,si intocmi drepturile si obligatiile 
asumate de Cedent prin prezentul contract. 

Art. 12 Transparenta 

Furnizorul intelege si accepta dreptul achizitorului de a face publice clauzele prezentului contract 

si facturile aferente acestuia prin publicarea pe site-ul propriu, insa numai dupa anonimizarea 

datelor cu caracter personal care se regasesc in acestea. 

Partile au inteles sa incheie astazi. 01 .09.2020 prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 

Prestator Beneficiar 

DR. NEGOITA CLINIC S.R.L SD3- SALUBRITAT 4(1* A,1,"'&1RE S3 S.R.L 

5ANAÎAILA [:<.; 



DR. NEGOITA 

ANEXA 1 la Contractul de Prestari Servicii Medicale Nr. 31/ 01.09.2020 

Investigatii medicale de medicina muncii specifice pentru fiecarei categorii de personal 
conform legislatiei in vigoare H.G. 355/2007 

1. PERSONAL DE CONDUCERE ( director general, director, sef serviciu, sef birou) 

- dosar medical 

- examen clinic general ( include ex. Neurologic —probe echilibru, probe vestibulare) 

- ex. psihologic 

- testarea acuitatii vizuale 

- EKG+TA 

- glicemie 

- eliberare fisa de aptitudini 

69 RON 

2. INSPECTOR DE SPECIALITATE 

- dosar medical 

- examen clinic general ( include ex. Neurologic —probe echilibru, probe vestibulare) 

- testarea acuitatii vizuale 

- TA 

- eliberare fisa de aptitudini 

49 RON 

3.CONSILIER JURIDIC 

- dosar medical 

- examen clinic general ( include ex. Neurologic —probe echilibru, probe vestibulare) 

- testarea acuitatii vizuale 

- TA 

- eliberare fisa de aptitudini 

49 RON 
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4.REFERENT 

- dosar medical 

- examen clinic general ( include ex. Neurologic —probe echilibru, probe vestibulare) 

- testarea acuitatii vizuale 

- TA 

- eliberare fisa de aptitudini 

49 RON 

5.REFERENT RESPONSABIL ZONA 

- dosar medical 

- examen clinic general ( include ex. Neurologic —probe echilibru, probe vestibulare) 

- testarea acuitatii vizuale 

- TA 

- eliberare fisa de aptitudini 

49 RON 

6. REFERENT RESPONSABIL SUBZONA 

- dosar medical 

- examen clinic general ( include ex. Neurologic —probe echilibru, probe vestibulare) 

- testarea acuitatii vizuale 

- TA 

- eliberare fisa de aptitudini 

49 RON 

7. REFERENT RESPONSABIL ECHIPA 

- dosar medical 

- examen clinic general ( include ex. Neurologic —probe echilibru, probe vestibulare) 

- testarea acuitatii vizuale 

- TA 

- eliberare fisa de aptitudini 

49 RON 
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8. CONDUCATOR AUTO CATEGORIA "B"- Sofer autoturisme, camioane, transport persoane 

- dosar medical 

- examen clinic general ( include ex. Neurologic —probe echilibru, probe vestibulare) 

- EKG + TA 

- glicemie 

- audiograma 

- testarea acuitatii vizuale 

- examen psihologic 

- eliberare fisa de aptitudini 

69 RON 

9. SOFER AUTOCAMIOANE SI MASINI DE MARE TONAJ; SOFER AUTOSPECIALE 

- dosar medical 

- examen clinic general ( include ex. Neurologic —probe echilibru, probe vestibulare) 

- EKG + TA 

- glicemie 

- audiograma 

- testarea acuitatii vizuale 

- examen psihologic + aviz siguranta transporturilor 

- eliberare fisa de aptitudini 

169 RON 

10. MUNCITOR CALIFICAT RESPONSABIL ECH1PA 

- dosar medical 

- examen clinic general ( include ex. Neurologic —probe echilibru, probe vestibulare) 

- testarea acuitatii vizuale 

-TA 

- eliberare fisa de aptitudini 

49 RON 
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11. MUNCITOR CALIFICAT, LUCRATOR SALUBRIZARE 

- dosar medical 

- examen clinic general ( include ex. Neurologic -probe echilibru, probe vestibulare) 

- testarea acuitatii vizuale 

- TA 

- eliberare fisa de aptitudini 

49 RON 

12. MUNCITOR CALIFICAT 

- dosar medical 

- examen clinic general ( include ex. Neurologic —probe echilibru, probe vestibulare) 

- testarea acuitatii vizuale 

- TA 

- eliberare fisa de aptitudini 

49 RON 

13. MUNCITOR NECALIFICAT 

- dosar medical 

- examen clinic general ( include ex. Neurologic —probe echilibru, probe vestibulare) 

- testarea acuitatii vizuale 

- TA 

--examen Coproparazitologic la indicatia medicului de medicina muncii 

- eliberare fisa de aptitudini 

59 RON 

Prestator 

DR. NEGOITA CLINIC S.R.L 

Bene 

SD3- SALUBRITATE SI 
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