CONTRACT
pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, dupa caz,
cheltuielilor materiale pentru bunuri si servicii pentru cabinetele cuprinse in structura
organizatorica a spitalului public din reteaua autoritatilor administratiei publice locale
nr. 10 din 20.03.2017

I. Partile contractante
1. Directia de Sanatate Publica a Judetului Arges, cu sediul in municipiul Pitesti, str.
Exercitiu , nr. 39 bis, judetul Arges, telefon: 0248224015, fax:0248216484, reprezentata prin
director executiv: Dr. Sorina Hontaru ,
si
2. Spitalul Municipal Campulung , cu sediul in Campulung Muscel, str. Dr. Costea nr. 8,
telefon : 0248.5 10100, fax :0248.511860, reprezentat prin : manager Dr.Stanescu Ion Grigore,
avand Actul de organizare OMS nr.675/02.06.201O cu mod ificarile ulterioare, Autorizatia sanitara
de functionare nr.85 din 13.04.201 6, Decizia de evaluare nr.596/31.03.2016, codul fiscal
4756466112.10.1993 si contul nr.R077TREZ04721F33000XXXX deschi s la Trezoreria
Campulung, Dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical valabil a pe toata durata
contractulu i de furnizare servicii medicale spitalicesti nr.100oo14856061/31.01.2017 .
II. Obiectul contractu lui
Art. 1. - Obiectul contractului este,:
a) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul
cabinetelor medicale cuprinse in structura organizatorica aprobata in conditiile legii : cabinete de
medicina sport iva, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM ;
b) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenti in toata perioada rezidentiatului , ani i I-VII ;
III. Durata contractului
Art. 2. - Prezentul contract este valabil de la data incheierii lu i pana la data de 31 decembrie
201 7.
Art. 3. - Durata prezentului contract se prelungeste in cazul in care pana la data de 31 decembrie
2017 nu a fost adoptata legea bugetului pentru anul 2018, precum si in alte situatii , cu acordul
partil or.
IV. Obligatiile partilor
Art. 4. - (1) Directia de Sanatate Publica Arges are urmatoarele obl igatii:
1. sa asigure fo ndurile necesare pentru plata drepturilor salariale si a cheltuielilor materiale, dupa
caz, in confo rm itate cu dispozitiile legale in vigoare si corespunzator obiectulu i prezentului
contract;
1.1.asigurarea fondurilor se va face in limita bugetului alocat cu aceasta destinatie de ordonatoru l
principal de credite , respecti v Ministerul Sanatatii ;
2. sa asigure lunar sumele necesare pentru pl ata drepturilor salariale si, dupa caz, a cheltui elil or
de natura bu nurilor si servici ilor, pe baza cererii si a documentelor justi ficative inaintate de
unitatea sanitara, in limita sumei prevazute in contract;
2.1. asigu rarea lunara in functie de finantarea alocata de ordonatorul principal de credite ,
respectiv Ministerul Sanatatii ;
3. sa analizeze cererea unitatii sanitare, avand in vedere:
a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior;
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b) disponibilul din cont ramas neutilizat;
c) valoarea contractului ;
4. sa organizeze evidenta contabila a cheltuielil or, pe surse de finantare si pe subdi vizi unile
cl asificatiei bugetare, atat in prevederi , cat si in executie;
5. sa monitorizeze respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza desfasurarea activitatii
specifice de la nivelul fiecarei structuri ;
6. sa urmareasca incadrarea in sumele contractate;
7. sa veri fice respectarea destinatiilor fonduril or;
8. sa respecte prevederile legale referitoare la protectia persoa nelor cu pri vire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera ci rcul atie a acestor date;
9. Di rectia de Sanatate Publica Arges isi rezerva dreptul de a modi fica sum a contractata ,prin acte
aditionale ca urmare a modificarilor de buget efectuate de Ministerul Sanatatii .
(2) Obligatiile Directiei de Sanatate Publica Arges prevazute la alin. (1) se realizeaza prin
structuril e organizatorice ale acestora, stabili te (J0trivit legii.
Art. 5. - Unitatea sanitara are urmatoarele obligatii:
1. sa asigure desfasurarea activitatilor specifice la nivelul fi ecarei structuri in co nfo rmitate cu
prevederile legale in vigoare;
2. sa so licite in primele 5 zile lucratoarc din luna curenta pentru luna precedenta sumele necesare
pentru asigurarea drepturilor salariale si, dupa caz, a cheltuielilor de natura bunurilor si serv iciilor
care fac obiectul prezentului contract, confo rm modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte
integranta din prezentul contract;
2.1. obligatia de a solicita in termen este in raspunderea exclusiva a unitatii sanitare;
3. sa organizeze si sa conduca, prin directorul financiar contabil, ev identele tehnico-operative,
precum si evidentele contabile ale cheltuielil or, potrivit paragra felor si subdiviziunilor cl as ificatiei
bugetare, pentru bugetul aprobat si in executie;
4. sa efectueze, in cond itiile legii, achizitia bunu rilor si serviciil or necesare pentru rea lizarea
activitatilor specifice prevazute la art. 1 lit. c) si e);
5. sa cuprinda sumele contractate prevazute in prezentul contractin bugetul propriu de venituri si
cheltuieli;
6. sa transmita Directiei de Sanatate Publica Arges orice alte date referi toare la aetivitatile
specifice care fac obiectul prezentului contract;
7. sa inregistreze, sa stocheze, sa prelucreze si sa transmita periodic directiei de sanatate publica
informatiile legate de aetivitatile speeifice care fac obiectul prezentului co ntract;
8. sa respecte prevederile legale referi toare la protecti a persoanelor eu privire la preluerarea
datelor eu earacter perso nal si libera circul atie a acestor date;
9. sa detina autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind stare a de sanatate,
emisa, in eonditiile legi i, de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal;
10. sa raporteze corect si la timp datele Directiei de Sanatate Publica Arges.
V. Valoarea contractului
Art. 6. - Valoarea total a a contractului este de 877 mii lei , din care:
· 676 mii lei cheltuieli personal rezidenti
• 132 mii lei cheltuieli personal cabinet pl anning fa milial
• 69 mi i lei burse rezidenti
Suma include si actele additionale nr. 2/11.01.2017 si nr.3/0 1.02.2017 la contractu I nr.
3/11.02.2016 incheiat pentru perioada ianuarie si februarie 201 7.
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VI. Asigurarea sumelor necesare drepturilor salariale si, dupa caz, a cheltuielilor de natura
bunurilor si serviciilor
Art. 7.· (1) Asigurarea sumelor necesare pentru plata drepturilor salariale si, dupa caz, a
cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor se realizeaza lunar, in limita sumelor prevazute in
contract cu aceasta destinatie.
(2) Unitatea sanitara prezinta, in primele 5 zile lucratoare din luna curenta, urmatoarele
documente:
a) cererea intocmita conform anexei nr. 1;
b) documente justificative care insotesc cererea, dupa cum urmeaza:
b1)pentru sumele reprezentand drepturi salariale: copii ale statelor de plata aferente personalului
pentru care se asigura sume pentru plata drepturilor salariale in conditiile prezentului contract;
b,)pentru sumele reprezentand cheltuieli de natura bunurilor si serviciilor: copii ale facturilor
reprezentand contravaloarea bunurilor si serviciilor achizitionate pentru care se solicita fonduri ;
b,)decontul pentru luna precedenta pentru sumele reprezentand plata drepturilor salariale si a
contravalorii facturilor pentru bunuri si servicii, dupa caz, prevazut in anexa nr. 2, care face parte
integranta din prezentul contract.
VII. Raspunderea contractuala
Art. 8.· Managerul, inclusiv managerul interimar, raspunde de indeplinirea obligatiilor
contractuale ale unitatii sanitare prevazute la art. 5.
Art. 9.· Neprezentarea de caIre unitatea sanitara a documentelor prevazute la art. 7 alin. (2)
atrage neasigurarea fondurilor aferente.
Art. 10. - (l)in cazul in care directia de sana tate publica constata nerespectarea unei/unor
obligatii asumate de catre unitatea sanitara de natura a prejudicia gray derularea contractului, poate
solicita incetarea acestuia.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt de natura a inlatura obligatiile anterioare deja scadente si
neonorate ale partilor.
VIII. Solutionarea litigiilor
Art. 11. - Litigiile aparule pe perioada derularii contractului se solutioneaza de parti pe cale
amiabila. In situatia in care partile nu ajung la 0 intelegere, acestea se pot adresa instantelor
judecatoresti competente.
IX. Clauze speciale
Art. 12. - Se incheie obligatoriu acte aditionale in situatia prevazuta la art. 3, precum si in cazul
modificarii conditiilor initiale care au stat la baza incheierii prezentului contract.
Art. 13. - Daca 0 clauza a prezentului contract este declarata nula, celelalte prevederi ale
contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa
fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda obiectului contractului, in conformitate cu
prevederile legale. Daca pe durata derularii prezentului contract expira termenul de valabilitate a
autorizatiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu
conditia reinnoirii autorizatiei sanitare pentru toata durata de valabilitate a contractului.
X. Forta majora
Art. 14. - Orice imprejurare de fapt independenta de vointa partilor, intervenita dupa data
semnarii prezentului contract si care impiedica executarea acestuia, este considerata forta majora si
exonereaza de raspundere partea care 0 invoca. Sunt considerate forta majora, in sensul acestei
clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, mari inundatii, embargo.
Art. 15. - Parte a care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de
la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.

3

Art. 16. - Daca nu se procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si
incetarii cazului de [orta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeil alle
parti prin neanuntarea la termen.
Art. 17. - In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului
contract se pre lungesc pe 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare parle poale cere rezolu liunea
contractului .

XI. Dispozitii finale
Art. 18. - Orice modificare poale fi facula num ai cu acordul scris al ambelor parti.
Art. 19. - In conditiile aparitiei unor noi acte normalive in materie, care intra in vigoare pe
durata derul arii prezentului contract, c1 auzclc co nl rare sc vor modi fica si se vo r complcla in mod
corespunzator, prin act aditional semnat de ambele parti.
Art. 20. - Rezilierea prezentului contract inainte de expirarea valab ili tatii acestui a poate fi facuta
numai cu acordul partilor.
Prezentul contract s-a incheiat astazi, 20.03.2017 in doua exempl are, cate unul pentru fiecare
parte, si se completeaza confo rm normelor legale in vigoare.

Directia de Sanatate Publica
Director Executiv,
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