
  

 

C.N. “POŞTA ROMÂNĂ” S.A.            S.C. .......................... S.A. 
Nr. 140/        /     ......2017                                  Nr.            /     ......2017  

  
 

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTĂRI SERVICII MEDICALE  
MEDICINA  MUNCII 

 
PARTEA I 

În temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, respectiv a hotararii nr. 

394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din L 99/2016 privind 

achizitiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, a intervenit prezentul 

acord-cadru,  
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
COMPANIA NAŢIONALĂ „POŞTA ROMÂNĂ” S.A., cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Dacia nr. 

140, 020065, sectorul 2, Bucureşti, J/40/8636/1998, CUI 427410, atribut fiscal RO, COD IBAN RO 

23 BPOS 8500 2717 790 ROL 02 BANC POST REPREZENTANŢĂ., reprezentată de Director General 

Elena Petrascu, denumit în continuare Achizitor/Beneficiar. 
 

şi 
 

S.C. ....................... S.A., cu sediul în ......... nr. ...., sector .......,  Bucureşti, tel.: .............., 

fax.: ..................,  Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerţului J.../...../1996, CUI.........., cont 

nr............................., deschis la ................,,,, sucursala .............., reprezentat de ............., 

denumit in continuare Prestator. 
 

au convenit la încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor: 
 Legii nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu completările şi modificările 

ulterioare; 
 H.G. nr. 355/2007, cu modificările ulterioare, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor; 
 O.U.G. nr. 96/2003, privind protecţia meternităţii la locul de muncă; 
 Ordinul M.S.F. nr. 153/2003, actualizat, Norme metodologice privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale; 
 Legii nr. 418/2004, cu modificările ulterioare – Statutul profesional al medicului de 

medicina muncii; 
 Ordinului nr. 240/2004, privind aprobarea Standardelor minime de acreditare a cabinetelor 

de medicina muncii. 
 Ordinului nr. 1.256 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea functiilor din siguranta 

transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologica. 
 Ordinului nr. 1.260 din 10 octombrie 2013 (“actualizat”) pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în 

siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării (“actualizat”);  
 Ordinului nr. 1.259/1329 din 10 octombrie 2013, privind aprobarea înfiinţării, organizării şi 

funcţionării comisiilor medicale si/sau psihologice în siguranţa transporturilor care 

eliberează  avize  medicale  şi/sau  psihologice  de  aptitudini  pentru funcţiile din siguranţa 

transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii.  
 

2. DEFINIŢII 
În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
contract – prezentul contract şi anexele sale; 
achizitor/ beneficiar şi prestator – părţile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în 

prezentul contract; 
preţul contractului – preţul plătibil prestatorului, de către beneficiar, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract. 
servicii – activităţile a căror prestare face obiectul contractului; 
amplasamentul serviciului – locul în care prestatorul prestează serviciul; 
forţă majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului, absolut imprevizibil şi 
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insurmontabil şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 

naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, 

ci enunţiativă. Nu este considerată forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, 

fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia 

dintre părţi. 
zi – zi lucrătoare; 
lună – lună calendaristică; 
an – 365 de zile calendaristice. 
 

3. INTERPRETARE 
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la singular vor include 

forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul „zi” ori „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare dacă nu se specifică 

în mod diferit. 
 

PARTEA II - CLAUZE OBLIGATORII 
 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

4.1.Prestarea, de către Prestator, contra cost, a serviciilor medicale profilactice prin care se 

asigură supravegherea sănătăţii pentru unui număr maxim de 25.300 de salariaţi ai Achizitorului, 

dupa cum urmeaza: 
a) Supravegherea stării de sănătate a salariaţilor Achizitorului, în concordanţă cu 

particularităţile expunerii la riscurile profesionale, prin urmatoarele servicii medicale 

profilactice, potrivit Anexei nr. 1, la H.G. 355/2007, precum şi ale altor acte normative 

specifice: 
- examenul medical la angajarea în muncă; 
- examenul medical periodic;  
- examenul medical la reluarea activităţii; 
b) Consiliere pe probleme de promovare a sanătăţii în muncă prin organizarea ergonomică a  

locului de muncă, adaptarea muncii şi a locului de muncă la caracteristicile psihofiziologice 

ale salariaţilor, inclusiv efectuarea, dacă este cazul, a examenelor medicale de adaptare 

şi prin îmbunătăţirea mediului de muncă din punct de vedere al sănătăţi în muncă;  
c)  Efectuarea examenelor medicale profilactice în vederea asigurării supravegherii speciale  
a categoriilor de salariaţi reglementate de legislaţia în vigoare (persoane cu vârsta cuprinsă 

între 15 şi 18 ani împliniţi, persoane cu vârsta de peste 60 ani împliniţi, femei gravide, 

persoane cu handicap, persoane dependente de droguri, alcool, stângace, cu vedere 

monoculară, persoane în evidenţă cu boli cronice);  
d) Întocmirea dosarului medical individual şi eliberarea Avizului de aptitudine în muncă, în 

dublu exemplar; 
e)  Identificarea  factorilor de risc privind îmbolnăvirile profesionale la locurile de muncă ale 

salariaţilor Beneficiarului, evaluarea acestor riscuri conform prevederilor legale de 

specialitate şi comunicarea existenţei riscului de îmbolnăvire profesională către toţi factorii 

implicaţi în procesul muncii;  
f)  Consiliere pentru fundamentarea strategiei de securitate şi sănătate îm muncă;  
g)  Îndrumarea activităţii de reabilitare profesională, reconversie profesională, reorientare 

profesională în caz de accidente de muncă, boală profesională, boală legată de profesiune 

sau după afecţiuni cronice; 
h)  Coordonarea activităţii de monitorizare biologică a  expunerii profesionale şi a efectelor  
biologice consecutive expunerii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;  
i)  Organizarea primului-ajutor în cadrul unităţilor Beneficiarului, inclusiv instruirea a  

maxim 4.000 salariaţi, desemnaţi de Beneficiar, pentru aplicarea metodelor accesibile lor 

privind acordarea primului ajutor si eliberarea documentelor doveditoare privind realizarea 

acestei instruiri, conform Art. 10, L 319/2006;  
j)  Realizarea obligaţiilor ce revin medicului de medicina muncii, potrivit prevederilor actelor  
normative privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (Ordonanta de Urgenta nr. 

96/2003 si Normele metodologice de aplicare a acesteia);  
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k)  Participarea la activitatea de autorizare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în  
muncă a exercitării meseriilor şi profesiilor prevăzute în legislaţia specifică;  
l) Participarea la activităţile Comitetelor de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM) 

organizate de Beneficiar (un CSSM la nivel de companie si 41 CSSM-uri la nivel de Oficiu 

Judeţean de Poştă), prin stabilirea programelor de sănătate în muncă şi prezentarea lor cu 

ocazia sedinţelor CSSM, inclusiv a rapoartelor cu privire la situaţia stării de sănătate a 

angajaţilor - în relaţie cu condiţiile de muncă şi riscurile profesionale; 
m) Prezentare unui raport anual privind starea de sănătate a salariaţilor  Beneficiarului; 
n) Asigurarea asistenţei medicale la competiţiile sportive organizate de Beneficiar; 
o) Realizarea oricăror alte obligaţii de medicină muncii, stipulate prin legislaţia în vigoare. 

 

4.2. Investigaţiile şi consultaţiile care fac obiectul prezentului contract sunt prevăzute în Anexele 

nr. 1 şi 2 la prezentul contract, care fac parte integrantă din acesta. 
 

5. DURATA CONTRACTULUI 
 

5.1. Contractul intră în vigoare la data de ....../…………../2017 şi are o durata de 12 luni, adică 

până la data de ......../ ........./.............2018.  
5.2. Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul ambelor părţi, prin încheierea unui 

act adiţional. 
 

 

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
6.1. Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini,inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la 

depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare; 
b) propunerea tehnică, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare şi propunerea financiară, 

inclusiv clarificarile din perioada de evaluare; 
c) garanţia de bună execuţie(Scrisoare de asigurare /de garantie bancara de buna executie); 
d) Anexa 1 – numărul minim de investigaţii obligatorii, de medicina muncii / funcţie; 
e) Anexa 2 – preţ unitar / investigaţie de medicina muncii; 
f) Anexa 3 -  Valoare   contract; 
g) Anexa 4 – convenţie referitoare la securitatea şi sănătatea muncii şi prevenirea şi 

stingerea incendiilor. 
h) Anexa 5 -  lista examenelor medicale şi serviciilor oferite cu titlu gratuit de Prestator; 
i) Anexa 6 – lista clinicilor partenere ale prestatorului 

 

7. VALOAREA CONTRACTULUI 
 

7.1. Pretul  maxim  al contractului este de .....................,00 lei, reprezentând valoarea 

serviciilor de medicina muncii, conform punctului 4.1. din contract; 
7.2. Pretul unitar al contractului este ferm si nu se ajusteaza pe perioada de valabilitate a 

acestuia.  
 

8. MODALITĂŢI DE PLATĂ, PREŢURI 
 

8.1. Plata se face pentru investigaţiile prestate efectiv, la tarifele menţionate în Anexa 2. 
 

8.2. Tarifele consultaţiilor şi investigaţiilor care fac obiectul prezentului contract includ toate 

cheltuielile şi taxele aferente deplasării, programării, consultanţei, consilierii, efectuării/realizării 

consultaţiilor/investigaţiilor medicale, etc. care fac obiectul prezentului contract.  
 
8.3 Facturarea serviciilor de medicina muncii prestate se face separat de cea a serviciilor medicale 

privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor. 
8.4. Efectuarea serviciilor medicale privind examenele medicale pentru meseriile şi profesiile care 

necesită autorizare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, prevăzute în legislaţia 

specifică, se face separat de cele menţionate la punctul 8.3. şi nu se facturează.  
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8.5. Efectuarea altor investigaţii şi examene medicale de specialitate, suplimentare celor 

prevăzute în Anexa 1 la prezentul contract, solicitate de  medicul specialist de medicina muncii 

pentru stabilirea aptitudinii în muncă, conform prevederilor Art. 9, alin (2), HG nr. 355/2007, se 

face separat de cele menţionate la punctul 8.3. şi nu se facturează.  
 

8.6. Prestatorul va emite facturile  separat, pentru fiecare sucursală în parte, respectiv pentru 

Administraţia Centrală, Oficiul Poştal Municipal Bucureşti, Oficii Judeţene de Poştă, Centre 

Regionale de Tranzit, Biroul de Schimb Internaţional, Sucursala Servicii Express şi Sucursala 

Fabrica de Timbre. 
 

8.7. Facturile vor fi însoţite de centralizatoare, în format tabelar, pe suport de hârtie, şi vor fi 

transmise şi în format electronic (excel/open.office) către Beneficiar, şi vor cuprinde, minim, 

următoarele informaţii: 
a) Sucursala; 
b) Nume, prenume; 
c) C.N.P. 
d) Funcţie; 
e) Loc de muncă; 
f) Investigaţia / investigaţiile efectuate. 

 

8.8. Centralizatoarele vor fi întocmite de Prestator pe baza proceselor verbale, încheiate în 

momentul efectuării investigaţiilor, confirmate de salariaţii investigaţi prin semnătură. 
 

8.9. Procesele verbale vor fi întocmite în dublu exemplar, câte unul pentru Prestator şi Beneficiar, 

semnate şi ştampilate la amplasamentul serviciului atât de reprezentanţii unităţilor Beneficiarului, 

cât şi de reprezentanţii Prestatorului.  
 

8.10. Fişele de aptitudine şi/sau avizele medicale şi psihologice privind medicina muncii vor fi 

eliberate şi transmise Beneficiarului în termen 14 zile lucrătoare de la efectuarea examenelor 

medicale. 
 

8.11. Achizitorul  va accepta la plată facturile emise pentru examenele medicale şi/sau 

psihologice pentru care au fost eliberate fişele de aptitudine  şi/sau avizele medicale şi psihologice 

pentru toţi salariaţii examinaţi, conform centralizatoarelor întocmite de Prestator în baza 

proceselor verbale de examinare. 
 

8.12. Facturile pentru serviciile medicale prestate în cursul unei luni calendaristice vor fi 

transmise Beneficiarului  până la data de 15 ale lunii urmatoare. 
 

8.13. Plata serviciilor se va efectua în   30 zile de la primirea facturii de către Achizitor, respectiv 

de la data înregistrării la Registratura Beneficiarului.   
 

8.14. Facturile vor fi însoţite de anexe detaliate ale serviciilor prestate în luna pentru care se face 

plata, iar tipul şi numărul total al investigaţiilor efectuate vor fi corespunzătoare celor prezentate 

în centralizatoarele menţionate la punctul 8.7. 
 

9. ASPECTE ORGANIZATORICE 
 

9.1. Serviciile medicale vor fi efectuate la sediul Prestatorului sau la sediul Beneficiarului, în 

funcţie de specificul acestora, după cum urmează: 
a) La sediile Prestatorului sau ale clinicilor partenere:  

- Examenele şi investigaţiile necesare pentru completarea fişei de angajare vor fi 

efectuate ia sediul Prestatorului, viitorul angajat prezentând la recepţie:  Fişa de solicitare 

a examenului medical la angajare si Fişa de identificare a factorilor de risc profesional, 

completate pentru fiecare categorie profesională în parte, semnate şi ştampilate de 

unitatea Beneficiarului; 
    - Examenul medical la reluarea activităţii. 

- Examinarea medicală pentru meseriile şi profesiile care necesită autorizare din punctul 
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de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, prevăzute în legislaţia specifică. 
b) La sediile Beneficiarului: 

- Examenele şi investigaţiile necesare pentru controlul medical periodic, vor fi efectuate, 

cu predilecţie, la sediul Beneficiarului, în condiţiile asigurării spaţiului şi respectării 

normelor igienico-sanitare necesare. Activităţile medicale se vor desfăşura în urma unei 

programări prealabile stabilite de Prestator şi serviciul intern de securitate şi sănătate în 

muncă al Beneficiarului, astfel încât să se asigure un ritm de minim 20 angajaţi/deplasare, 
c) La data şi ora stabilită, Prestatorul va asigura deplasarea echipei medicale la sediile 

Beneficiarului, cu toata logistica necesară efectuării actelor medicale în cele mai bune 

condiţii. 
 

10. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

10.1. Obligaţiile Prestatorului 
 

10.1.1. Să asigure Beneficiarului executarea serviciilor medicale contractate, respectând 

programarea prealabilă stabilită de comun acord cu Beneficiarul, urmărind în permanenţă 

respectarea calităţii actului medical. Sa asigure, la inceputul contractului, o consiliere a 

necesarului de servicii medicale de medicina muncii, pe baza factorilor de risc declarati de 

Achizitor. 
 

10.1.2. Să participe la evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale, care se va realiza 

prin prezenţa medicului de medicina muncii la locurile de muncă ale Beneficiarului, împreuna cu 

reprezentanţii în domeniu ai acestuia. 
 

10.1.3. Să monitorizeze starea de sănătate a angajaţilor prin: 
a) Examenul medical la angajarea în muncă;  
b) Examenul medical la adaptare;  
c) Controlul medical periodic; 
d) Examenul medical la reluarea activităţii; 
e) Examenul medical în vederea asigurării supravegherii speciale a categoriilor de salariaţi 

reglementate de legislaţia în vigoare; 
f)  Examene medicale de specialitate suplimentare pentru stabilirea aptitudinii în muncă. 

 

10.1.4. Să efectueze examenele medicale necesare autorizării salariaţilor Beneficiarului care sunt 

angajaţi pe meserii şi profesii care necesită autorizare din punctul de vedere al securităţii şi 

sănătăţii în muncă, prevăzute în legislaţia specifică. 
 

10.1.5. Să întocmească dosarul medical individual şi să elibereze Fişa de aptitudine în muncă în 

trei exemplare:  
- un exemplar pentru salariatul investigat; 
- doua exemplare pentru Beneficiar. 

 

10.1.6. Să prezinte Comitetelor de Securitate si Sănătate în muncă, întrunite la iniţiativa 

Beneficiarului, rapoarte scrise cu privire la situaţia stării de sănătate a angajaţilor în raport cu 

condiţiile de muncă şi riscurile profesionale. 
 

10.1.7. Să instruiască maxim 4.000 salariaţi, desemnaţi de Beneficiar, pentru aplicarea metodelor 

accesibile lor privind acordarea primului ajutor si eliberarea documentelor doveditoare privind 

realizarea acestei instruiri;  
 

10.1.8. Să realizeze toate obligaţiile ce revin medicului de medicina muncii privind protecţia 

maternităţii la locurile de muncă. 
 

10.1.9. Să asigure confidenţialitatea actului medical. 
 

10.1.10 Prestatorul este răspunzător pentru păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor 

medicale, pe o perioadă de minim 1 an de la expirarea contractului. 
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10.2. Obligaţiile Beneficiarului 
 

10.2.1. Să efectueze plata prestaţiei conform  contractului  la termen şi în cuantumul convenit. 
 

10.2.2. Să furnizeze Prestatorului informaţiile necesare în vederea îndeplinirii de către acesta a 

obligaţiilor asumate prin contract. 
 

10.2.3. Să colaboreze cu Prestatorul pentru realizarea obiectului contractului, să permită accesul 

acestuia la locurile şi datele stabilite pentru efectuarea serviciilor şi să comunice în scris, în 

termen de 5 zile de la constatare, orice obiecţiuni cu privire la obligaţiile ce decurg din derularea 

prezentului contract. 
 

10.2.4. Să completeze, conform legislaţiei, fişele de expunere la riscuri profesionale şi să 

răspundă pentru realitatea şi regularitatea datelor completate. Predarea acestor fişe către 

Prestator se va face în cel mult 30 zile de la semnarea contractului. 
 

10.2.5. Atunci când s-a convenit că serviciile medicale vor fi efectuate, cu predilecţie, la sediul 

Beneficiarului, acesta din urma se obligă să asigure spaţiu cu condiţii igienico-sanitare necesare 

prevăzute de normele legale în vigoare. 
 

11. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI 
 

11.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi, pe toată perioada 

de valabilitate a contractului şi trei ani după expirarea sa: 
a) de a face cunoscut informaţii despre contract 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 perioada de 

derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
 

11.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va 

face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 

contractului. 
 

11.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 

referitoare la contract dacă: 
a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 

contractante în aces sens sau 
b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

 

11.4. Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate asumate prin prezentul contract de către una 

dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de 

daune-interese, în condiţiile legii. 
 

 

12.  PENALIZĂRI   
 

12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 

asumate prin contract, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 

penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.  Penalizările calculate 

şi percepute vor fi de 0,1% din valoarea serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere.  
 

12.2. În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termenul stabilit, atunci acesta are 

obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. 

Penalizările calculate şi percepute vor fi de 0,1% din valoarea plăţii neefectuate, pentru fiecare zi 

de întârziere. 
 

12.3. Valoarea penalităţilor va fi plătită de către prestator sau achizitor în maxim 20 de zile de la 
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notificare. 
 

   
13. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI   
13.1 Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii: 10 % din valoarea de 

atribuire a contractului, fara TVA. Garantia de buna executie in valoare de ……………. lei, se 

constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de 

o societate de asigurari. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de 

buna executie a contractului in oricare dintre formele prevazute la art.46 alin. (1) din H.G. 

nr.394/2016, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti. 
13.2Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 

prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intraziere sau executa 

necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra 

garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, 

precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.În situaţia executării garanţiei de bună 

execuţie, parţial sau total, prestatorul  are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză in termen de 

5 zile lucratoare. 
13.3 Indiferent de forma de constituire a garantiei de buna execuție, prestatorul o va constitui 

astfel încât sa garanteze executarea acesteia la prima solicitare formulata de achizitor  și fără 

niciun fel de conditie impusa de emitentul instrumentului de garantare, alta decât declarația 

achizitorului cu privire la incalcarea de către prestator a prevederilor contractului. 
13.4 Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile  de la indeplinirea de catre 

prestator a tuturor oligatiilor contractuale, daca Achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii 

asupra ei. 
 

14. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE PRESTATORULUI 
 

14.1.  Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în concordanţă cu obligatiile legale in domeniul 

securitatii si sanatatii in munca tinand cont de programul de lucru al sucursalelor şi subunităţilor 

poştale. 
 

14.2. Prestatorul se obligă ca la  prestarea serviciilor să asigure resursele umane şi  materiale, 

aparatura medicală şi orice alte asemenea, cerute de şi pentru contract. 
 

14.3.  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu 

programarea convenită de comun acord cu Beneficiarul în termenele convenite in contract  

Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 

utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
 

14.4. Prestatorul este obligat să îşi instruiască la inceputul fiecarei zile de lucru salariaţii proprii, 

privitor la normele de securitate şi sănătate în muncă şi P.S.I., specifice serviciilor prestate, 

precum si normele de securitate şi sănătate în muncă şi P.S.I. de ordine interioara ale 

Beneficiarului, în conformitate cu prevederile Anexei 4, Convenţie referitoare la securitatea şi 

sănătatea muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor . 
 
15. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE ACHIZITORULUI 
 

15.1. Achizitorul 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 consideră necesare pentru îndeplinirea 

contractului. 
 

16.   VERIFICĂRI  
 

16.1Achizitorul 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.  
 

16.2. Verificările vor fi efectuate de către Achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi. Achizitorul 
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are obligaţia de a notifica în scris prestatorului identitatea persoanelor împuternicite pentru acest 

scop. 
 

17. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 
 

17.1.  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de 

la primirea ordinului de începere a contractului, dupa constituirea garantiei de buna executie..  
  
17.2. Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în 

termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
 
18. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
18.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Beneficiar Prestatorului sunt tarifele declarate 

în propunerea financiară, anexă la contract (Anexa 2). Tarifele sunt  ferme si nu pot fi modificate 

pe toata perioada contractului. 
 

19. CESIUNEA 
 

19.1. Într-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel 

contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate 

şi asumate iniţial. 
 

20. SUBCONTRACTANŢI 
 

20.1.  Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 

contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 

Achizitorul. 
20.2.  Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 

cu subcontractanţii desemnaţi. 
20.3. Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate 

cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
20.4.  Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 
 
 

21. Încetarea Contractului  
21.1. Prezentul contract încetează  la ajungerea lui la termen.  
21.2 Prezentul contract încetează prin declaratie de reziliere unilaterala de către o parte ca urmare 

a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord 

– cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 30 zile a părţii în culpă, in conditiile 

art.1.552 Cod civil. 
 
21.3. Contractul se considera reziliat de plin drept, ca efect al unui pact comisoriu de grad 2, fără 

a mai fi necesară punerea în întârziere a părţii în culpă, întervenţia instanţei şi îndeplinirea unei 

alte formalităţi prealabile, în cazul în care oricare din părţile contractante nu execută, execută în 

mod necorespunzător ori cu întârziere obligaţiile stipulate în prezentul contract. În aceste condiţii 

contractul încetează în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de către partea în 

culpă. In aceasta situatie, partea lezata are dreptul de a considera contractul de drept reziliat şi 

de a pretinde plata de daune-interese. Sunt considerate  clauze a caror neindeplinire conduc la 

rezilierea  de drept a contractului ca urmare a unui pact comisoriu de grad II : 
                 - incalcareea de catre Prestator a prevederilor  art.4.1, art.7.2, art.8.7, 

art.8.8, art.8.9, art.8.10, art.9.1, art.10, art.13, art.14, art.17, art.18, art.20. 
 
     - incalcarea de catre  Achizitor a prevederilor  8.13, art.10.2. 
 

21.4 Prezentul contract poate inceta prin denuntare unilaterala de catre Achizitor in baza 
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dispozitiilor Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale.  
21.5. Indiferent de modalitatea de încetare a contractului, încetarea nu va afecta obligaţiile 

scadente dintre părţi. 
21.6 Partile recunosc si confirma ca fiecare clauza a prezentului contract a fost negociata si 

acceptata in mod expres. 
 
22. FORŢA MAJORĂ 
 

22.1.  - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
22.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
22.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 

vederea limitarii consecintelor. 
22.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 306 

zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 

contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
  
23. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 

23.1. Părţile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu 

interpretarea sau îndeplinirea contractului. 
 

23.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative părţile contractante nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti aflate în raza teritorială a 

sediului Achizitorului. 
 

  
24.  COMUNICĂRI 
 

2 4.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii. 
 

24.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e- mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării.  
 

24.3. Prezentul contract poate fi modificat/completat cu acordul ambelor părţi, printr- un act 

adiţional. 
 

24.4. Orice modificare adusă de către părţi cu privire la adresă, nr. telefon/fax , cont bancar va fi 

comunicată celeilalte părţi în termen de 3 zile de la ivire. 
 

25. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
 

25.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
26. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
 

26.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părţile au înţeles să încheie azi ...../...../2016 prezentul contract în doua exemplare.unul pentru 

Beneficiar şi unul pentru Prestator şi conţine 10 pagini şi: 
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