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CAIETUL DE SARCINI 
Servicii de medicina muncii" 

Cod CPV: 85147000-1 

Pentru monitorizarea stari de sanatatea lucratorilor din cadrul Companiei Nationale a 
Uraniului SA Sucursala Suceava si obtinerea avizelor de aptitudine, s-a prevazut in Tabelul de 
Evidenta a Nelicitabilelor(TEN), pentru anul 2022 de la Sucursala Suceava, achizitionarea a 2 

servicii medicale, grupate pe 2 loturi in functie de natura senvicilor dupa cum urmeaza: 

Lotul nr 1: Vizita medicala periodica pentru tot personalul Sucursalei; 
Lotul nr 2 : Examinare psihologica periodica pentru personalul din subteran. 

OBIECTUL CONTRACTULUI: 1 reprezint� achizitia serviciului de tip "Servicii de medicina 
muncii", necesar pentru asigurarea serviciilor medicale prin care se asigura supravegherea starii 
de sanatate a lucratorilor din cadrul Sucursalei Suceava, în conformitate cu prevederile art. 19-22 
din Hot�rârea Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea s�n�tä�ii lucr�torilor, cu modific�rile 

_i complet�rile ulterioare. 

Date solicitate de la societä�ile medicale prestatoare de servici de medicina muncii: 
Certificat de acreditare a cabinetelor medicale _i de medicina munci conf. Ord. 1262/2013, 
privind procedura de agreare a unit��ilor medicale _i/sau psihologice; 
Psiholog autorizat conform Normelor Metodologice de aplicare Ahg nr. 788/2005 sau 
contractul de colaborare al acestuia; 
Asistent medical profil medicin� general� (conform Legii 307/2004): 
Medic specialist _i/sau primar în specialitate medicina munci. 

LOCUL DE PRESTARE A SERVICIULUI: 
Serviciul solicitat în caietul de sarcini, se va presta la sediul C.N.U. S.A. Sucursala 

Suceava, loc. Crucea,nr. 199A jud.Suceava, respectiv la Complexul Botu_ana din localitatea 

Stulpicani, jud.Suceava, în cazul controlului medical periodic _i la sediul prestatorului pentru 

controlul medical la angajare/reluarea activit��i. 
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2. CONTINUTUL CADRU AL DOCUMENTA�IE!: 
Pentru anul 2022 se va achizi�iona 

Nr. lot. Cod CPV 
Denumire serviclu 

85147000-1 Examinare psihologicá periodicá pentru 
personalul din subteran 
Vizitä medicalà periodicä pentru personalul 
sucursalei 

85147000-1 

3.2. Termenul de prestare: Servicile prestate se vor efectua in termen de 5 zile de la solicitarea beneficiarului in baza programarii stabilite de comun acord intre beneficiar si prestator pentru vizita medicala periodica si examinarea psihologica 

3.3. Specifica�ji tehnice 

Servicii medicale de medicina muncii constau în: 

intocmirea _i completarea dosarului medical al fiec�rui salariat; 
eliberarea fi_ei de aptitudine în munc� pentru fiecare salariat; 
efectuarea monitoriz�rii st�rii de s�n�tate a unui num�r estimat de 64 salariat� prin control 
medical periodic _i elaborarea unui raport medical de activitate la sfâr_itul examin�rilor, 
comunicarea c�tre Direc�ia de Sän�tate Public� a morbidit��ii cu incapacitatea temporar� de 

munc� 
semnalarea cazului de boal� profesional�, conform metodologiei aprobate de Ministerul 

S�n�t��ii; 
evaluarea condi�ilor de munc� a salariatelor care se încadreaz� în prevederile Ordonantei de 

Urgent� nr.96/2003 privind protec�ia maternität�i. 

avizarea concedilor medicale ale lucratorilor, in conditile OG 158/ 2005 si a Ordinuiui 60/ 

2006. 

2) Servicii medicale constau in: 
a) examenul medical la angajarea în munc�; 
b) control medical periodic; 
c) examenul medical de adaptare în munc�; 
d) examenul medical la reluarea activit��ii, 
e) consutan�� în domeniul muncii _i al condi�ilor de igien� _i s�n�tate în munc�, la 

solicitarea CNU-SA, 

a) Examenul medical la angajarea in munc�: 

1. stabile_te 
aptitudinea/aptitudinea conditionat inaptitudinea permanent� sau temporarà in 
munc� pentru profesiafunctja _i locul de munc� in care angajatorul li va desemna s 

lucreze privind: 
a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni prezente în 

momentul examin�ri _i vitorul loc de munc�, 
b) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune în pericol s�nätatea _i securitatea 

celorlalti lucr�tori de la acela_i loc de munc�; 
c) existentalinexistenta unei afectiuni ce pune în pericol securitatea unit��ji _i/sau 

calitatea produselor realizate sau a sevicillor prestate 
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d) existenta/inexistenta unui risc pentru sånätatea popula�iei 'c�reia îi asigur� servicii, 

2. const� în: 

a) anamneza medical� profesional� _i neprofesional� _i examenul clinic general, conform 

modelului dosarului medical preväzut în Anexa nr. 4 la H.G. nr.355/2007 privind 

supravegherea sän�t��ji lucrätorilor, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare; 

b) examenele medicale clinice _i paraclinice, conform modelului de fi_� prev�zut în Anexa 

nr. 1 la H.G. nr.355/2007 privind supravegherea s�nät��i lucr�torilor, cu modific�rile _i 

complet�rile ulterioare. 

In functie de rezultatul examenului medical la angajarea în munc�, medicul de medicina 

muncii cu abilitare în radia�tii ionizante poate face propuneri pentru: 

a) adaptare a postului de munc� la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice _i la 

starea de s�n�tate a lucr�torului, pentru lucr�torii care i_i schimb� locul de munc� sau 

sunt deta_a�i în alte locuri de munc� ori alte activit��i; 

b) îndrumarea persoanei care urmeaz� afi angajat� c�tre alte locuri de munc�, 

c) includerea în circuitul informa�ional _i opera�ional din sistemul sanitar a acelor persoane 

care necesit� o supraveghere medical� deosebit�. 

Concluzia final� se completeaz� în fi_a de aptitudine (Anexa nr.5 la H.G 

nr.355/2007 privind supravegherea s�n�t�tii lucr�torilor, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare), 

completat� în trei exemplare, în original: dou� pentru angajator (una pentru dosarul medical, una 

pentru dosarul de personal) _i unul pentru lucr�tor. 

Dup� efectuarea examenului medical la angajare, prestatorul va elibera în aceia_i zi _i 

gratuit, fi_a de aptitudine cu avizul medical la angajare. 

b) Controlul medical periodic 

1. const� în: 

a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în munc� pentru 

profesia/func�ia _i locul de munc� pentru care s-a f�cut angajarea _i s-a eliberat fi_a de 

aptitudine; 

b) depistarea apari�iei unor boli care constituie contraindica�ii pentru activit��ile _i locurile 

de munc� cu expunere la factori de risc profesional; 

c) diagnosticarea bolilor profesionale; 

d) diagnosticarea bolilor legate de profesie 

e) depistarea bolilor care constituie risc pentru via�a _i s�n�tatea celorlalt�i lucr�tori la 

acela_i loc de munc� 

f depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unitä�ii, pentru calitatea 

produselor sau pentru popula�ia cu care lucr�torul vine în contact prin natura activitä�ii 

sale. 

2. cuprinde: 

a) înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în intervalul de la 

examenul medical în vederea angaj�rii sau de la ultimul examen medical periodic 

pân� în momentul examenului medical respectiv; 

b) examenul clinic general, conform dosarului medical preväzut în Anexa nr. 4 la 

Hot�rârea Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea s�n�tä�ji lucr�torilor, cu 

modific�rile _i completärile ulterioare; 

c) examenele clinice _i paraclinice, conform modelului de fi_� prev�zut în Anexa nr. 1 la 

Hot�rárea Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea s�n�t��ii lucr�torilor, cu 

modific�rile _i completärile ulterioare, cât _i examenului indicat de c�tre medicul specialist 

de medicina muncii cu abilitare în radia�ii ionizante; 
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a) inregistrarea rezultatelor în dosarul medical preväzut în Anexa nr. 4 la Hot�rárea Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea sån�tä�i lucr�torilor, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare 
e) finalizarea concluziei prin completarea figei de aptitudine, conform modelului prev�zut in Anexa nr. 5 la Hot�rârea Guvernului nr.355/2007privind supravegherea s�n�t��i lucr�torilor, cu modific�rile _i completärile ulterioare, de c�tre medicul specialist de medicina muncii cu abilitare în radia�ii ionizante, in trei exemplare, dou� pentru angajator _i celälalt pentru lucr�tor. 

3. scopuri: 

a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în munc� pentru profesia/func�ia _i locul de munc� pentru care s-a fäcut angajarea _i s-a eliberat fi_a de 
aptitudine; 
b) depistarea apari�tiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activit��|le _i locurile 
de munc� cu expunere la factori de risc profesional; 
c) diagnosticarea bolilor profesionale; 
d) diagnosticarea bolilor legate de profesie; 
e) depistarea bolilor care constituie risc pentru via�a _i s�n�tatea celorlal�i lucr�tori la 
acela_i loc de munc� 
) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea institu�iei, pentru calitatea 
produselor sau pentru popula�ia cu care lucr�torul vine în contact prin natura activit��ii 
sale. 

Examenul medical periodic se efectueaz� obligatoriu tuturor angaja�ilor CNU-SA Sucursala 

Suceava. 
Examenul medical periodic: 

Se va efectua la termenul legal, dup� un program comun stabilit fîntre Achizitor _i 

Prestator, la sediul achizitorului de cätre personalul medical specializat al prestatorului; 

Prestatorul se va prezenta la sediul achizitorului cu echipamente _i materiale necesare 
desfä_ur�ri în bune conditi a examenului medical, precum _i cu personal de specialitate. 
Achizitorul va asigura prezenta personalului propriu în perioada efectuárii controlului 

medical; 
.Achizitorul va pune la dispozi�ja prestatorului date privind structura de personal, incadrarea 

pe locuri de munc�, functii _i meseri, în vederea stabilirii tipurilor de examene medicale 
din cadrul examenului medical periodic; 
Frecventa examenului medical periodic este stabilit� prin fi_ele întocmite confom 

modelului preväzut în Anexa nr.1 din Hot�rârea Guvernului 355/2007 _i poate fi modificat� 
numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii cu abilitare în radia�i ionizante, cu 

informarea angajatorului. 

c)Examenul medical de adaptare in munc�: 
Se efectueaz� gratuit de medicul de medicina munci; 
Se efectueaz� la indica�ia medicului specialist de medicina muncii cu abilitare in 

radiaji ionizante In prima luná de la angajare _i are urmätoarele scopurt: 
a) completeaz� examenul medical la angajarea în munc�, în condi�ile concrete noilor 

locuri de munc� (organizarea fiziologic� a munci, a mediului de munc�, rela�ile om 
ma_in�, relatile psihosociale în cadrul colectivului de munc�); 

b) ajut� organismul celor angaja�i så se adapteze noilor condi�i; 
c) determinä depistarea unor cauze medicale ale neadaptäri la noul loc de munc� 

_i recomand� m�suri de Inläturare a acestora. 
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Examenul medical la reluarea activit��ii: 
se efectueaz� dup� o întrerupere a activitä�ii de minimum 90 de zile, pentru 
motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la 

reluarea activitä�ii _i are ca scop 
a) confirmarea aptitudinii lucr�torului pentru exercitarea profesieilfunc�iei avute anterior 
sau noii profesii/functii la locul de munc� respectiv, 
b) stabilirea unor m�suri de adaptare a locului de munc� _i a unor activit��i specifice profesiei sau functiei, dac� este cazul; 
c) reorientarea spre un alt loc de munc�, care s� asigure lucr�torului men�inerea s�n�tä�tii 
_i a capacit��ii sale de munc�. 

Medicul de medicina muncii cu abilitare in radia�ii ionizante are dreptul de a efectua 
examenul medical la reluarea activit��ii ori de câte ori il consider� necesar, în functje de natura 
bolii sau a accidentului pentru care lucr�torul a absentat din unitate. 

Dup� efectuarea examenului medical, prestatorul va elibera în aceia_i zi _i gratuit, fi_a de 
aptitudine cu avizul medicului la reluarea activit��i. 

4. CERINTE MINIME OBLIGATORIl: 

Prestatorul se oblig� s� asigure urm�toarele investiga�ii obligatori, stabilite conform 
dispozi�tilor Hot�rârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea s�n�t��ii lucr�torilor, cu 
modific�rile _i completärile ulterioare. 

Preturile consulta�ilor _i investiga�ilor vor fi calculate pentru fiecare salariat care a efectuat 
examen medical. 

Necesarul de servicii de investiga�ii medicale sunt 

-Pentru lotul nr.1 
Nr. 

Tip investiga�ie 
1. 

Crt. Numär de investiga�ii 

Examen cinic periodic 64 

-Pentru lotul nr. 2 

Nr. Num�r de 
Tip investiga�ie Crt. investigati 

1. Examen psihologic 28 

ELIBERARE FI^� DE APTITUDINE: 
Investigatii pentru radlatli (conform fisa 102 din anexa 1 din HG 355/2007 cu actualiz�ri) 

pentru un numar estimat de 64 persoane in anul 2022: 

examen clinic 
hemolucograma la 2 ani 

Personalul CNU - SA Sucursala Suceava este constituit dintr-un numar estimat de 64 

persoane: personal TESA suprafat�, muncitori subteran (personal Tesa Subteran, 
mineri,läc�tusi,operatori, mecanici utilaje, inso�itori tren,semnali_ti,.ma_ini_ti), muncitori 
suprafat�,conduc�tori auto,operatori centralá termicá. 
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Fersonalul CNU-SA Sucursala Suceava lucreaz� în mediu cu radia�i ionizante, 
pe zi pentru personalul aflat în zona a ll a de radiat�i, 5 zile/saptamân�. Personalul de la 

a de captare neaflându-se in zona de radia�i ionizante lucreaz� 8 ore pe zi în 3 schimburi,5 

schimb, 

zile/säptämân�. 
Activitä�ti efectuate în cadrul CNU-SA Sucursala Suceava sunt: 

Munc� in subteran (toate activitä�ile ce intr� în ciclul de productie), 
Munc� la în�l�ime, 
Munc� în re�ele de foarte înalt�, înalt�, medie _i joas� tensiune, aflate sau nu sub tensiune 
Activitä�i profesionale de conducere utilaje, vehicule de transport intrauzinal _i/sau ma_ina 

institu�iei. 

Pentru a fi acceptat�, oferta va trebui s� con�in� tarife pentru intreaga gamå de investigati 

medicale prezentate mai sus (exprimate in lei fär� TVAinvestiga�ie). 

Neofertarea uneia sau mai multor pozi�ji din cele solicitate conduce la respingerea ofertei. 

Nu se admit oferte par�iale sau alternative. 

Asumarea obliga�iei ofertantului câstig�tor al proceduri de achizi�je, de a pune la dispozita 
achizitorului dosarele medicale ale salaria�ilor CNU -SA Sucursala Suceava, în cazul în care la 

efectuarea procedurii de achizi�ie pentru anul urm�tor nu va fi cå_tig�tor. 

Numärul de examene medicale poate s� cresc� sau sã scadá in functie de fluctuatia 

angajatilor _i a creditelor bugetare aprobate cu aceastä destinatie. 

5. ATRIBU�ILE PRESTATORULUI �I ACHIZITORULU 
Prestatorul de servici medicale de medicina munci are obligatia respectäri urmätoarelor 

acte normative în vigore 

HG 355/2007 privind supravegherea sän�t��i lucr�torilor, modificat� _i completat� prin HG nr. 

1169/2011 cu modific�rile _i complet�rile ulterioare. 

Ordin MSF nr. 153/2003 actualizat - Norme metodologice privind înfiintarea, organizarea _i 

functionarea cabinetelor medicale; 

Legea nr. 418/2004-Statutul profesional al medicului de medicina muncii 

Prestatorul are urm�toarele obliga�ii: 

Asigurarea controlului medical al salaria�ilor atât la angajare în munc�, în baza fi_ei de 

indentificare a factorilor de risc profesional _i a fi_ei de solicitare a examenului 

medicala la angajare, cât _i pe prioada angaj�ri, periodic (în baza program�ii 
transmise de achizitor) sau ori de câte ori este nevoie (la recomandarea medicului de 

medicina munci); reexaminarea lucratorllor nu va genera costuri suplimentare 

Inregistrarea rezultatelor investigatilor medicale in dosarele medicale 

S� participe la identificarea _i evaluarea riscurilor de accidentare _i imboln�vire 

profesional�; 
Transmiterea c�tre achizitor a fi_elor de aptitudine, întocmite în urma controalelor 

efectuate in 3 examplare, imediat dup� eliberarea lor, dar nu mai târziu de 10 zile 

Prestatorul va desemna medicul de medicina muncii care va face parte din Comitetul 

securitate �i s�n�tate în munc� al CNU 
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Participarea medicului de medicina muncii la _edin�ele CSSM + intocmirea raportelor scrise solicitate 
Prestatorul va informa achizitorul cu privire la orice mäsuri necesare privind s�n�tatea 
_i igiena ocupa�ional� a lucr�torilor 
Intocmirea rapoartelor de risc maternal de catre medicul de medicina muncii 
Luarea în eviden�� a gravidelor _i îndeplinirea formalitä�ilor pentru obtinerea 
Concediului de Risc Maternal, 
Colaborarea cu lucrätorii desemna�i din cadrul institutiei în vederea coordon�rii 
m�surilor de prevenire _i protec�ie ce se impun pentru prevenirea accidentelor de 
munc� _i a bolilor profesionale; 
Intocmirea anualä a unui raport medical cu privire la starea de s�n�tate a lucr�torilor 
CNU SA Sucursala Suceava; 
Asigurarea unei persoane permanente de leg�tura cu institu�ia; 
Asigurarea instruirii unui numär de lucrätori, stabilit de beneficiar, în domeniul acord�rii 
primului ajutor, conform legislatiei în vigoare; 
S�-_i asume responsabilitatea servicilor medicale prestate 
Sa prezinte rezultatele analizelor, personal salariatului care solicit� rezultatele; 
så semnaleze suspiciunea de boal� profesionalá sau legat� de profesie, depistat� cu 
prilejul presta�ilor medicale 
Sä elibereze documente medicale sau adeverinte medicale necesare particip�rii 
angajatior la cursuri de formare profesional� sau autoriz�ri (pe meseri, CNCAN 
salvatori, etc) 
Luarea în evident� _i vizarea concediilor medicale, 

S� presteze servicile de medicina muncii în conformitate cu legislatia în vigoare, care 

reglementeaz� aceast� activitate. 

Evidentele medicale tinute de prestator _i achizitor, privind examenul medical la angajare 

în munc�, examenul medical periodic _i examenul la reluarea muncii vor face obiectul 
urmatoarelor documente: 

Fi_a de solicitare a examenului medical la angajare 
Fi_a de expunere la riscurile profesionale 
Dosarul medical 
Fi_a de aptitudini 

Achizitorul (angajatorul) se obligä la: 
Angajarea personalului numai dup� un examen medical prealabil cu confimarea scris� 
a medicului de medicina muncli cu ablitare în radia�ii ionizante ca locul de munc� sau 
meseria propus� nu este contraindicat� din punct de vedere medical vitorului angajat; 
Programarea cu acordul personalului medical a examenului medical periodic al 
angaja�ilor, potrivit reglement�rilor tehnice ale Ministerului Sän�t��i _i um�rirea 

efectuari integrale a acestuia; 
Respectarea recomandárilor medicale rezuitate în urma examenelor medicale _i 

asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea obiectivelor. 

6. LOC DE PRESTARE, GRAFIC DE PRESTARE 
Servicile de medicina munci stabilite vor fi efectuate de c�tre prestator astfel: 
- La sediul s�u, pentru examenele la angajare _i la reluarea activit��ji 

La sediul achizitorului, pentru examenul medical periodic _i gedintele CSSM 
dup� un grafic stabilit de comun acord pe timpul derul�rii contractului. 
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7. PLATA �I RECEPTIA SERVIcILOR 
Ofertantul va prezenta oferta în LEI, färä TVA 
Plata senviciilor se va face în baza facturii fiscal emise de cátre prestator (pentru servicile medicale efectiv prestate), prin OP la 30 de zile de la primirea in original a facturii aferente La încheierea efectuärii examenelor medicale periodice se vor incheia procese verbale Justificative care con�in nr de persoane examinate. precum si examinarile efectuate 
Daca factura sau documentele care însotesc factura nu sunt intocmite corespunzátor _i sunt necesare clarific�ri suplimentare sau alte documente suport din partea Prestatorului, temenul de 30 de zile pentru plata facturii se considerá de la primirea in original a facturii in forma corectä 

Intocmit 
Responsabil de achizitje 
Adrian $ERBAN 
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PROIECT CONTRACT DE FURNIZARE PRESTARE DE SERVICH 

PENTRU ACHIZI�IA INTITULATA 

Servicii de medicina munci 
Cod CPV: 85147000-1 

....din data de.... **'** 

Nr... 

1. In temeiul prevederilor Legii 99/2016 privind achizi�ile sectoriale _i Hotärârea Guvernului nr. 394 

2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial din Legea nr. 99/2016 privind achizi�iile sectoriale în baza procedurii de tip 

"procedur� simplificat�", mod de desf�_urare on-line, organizat� în data de ... 

prezentul contract de prest�ri servicii, 

1.Partile contractante 

S-a încheiat 

COMPANIA NA�IONAL� A URANIULUI SA cu sediul în Bucure_ti, Str. Dionisie Lupu, nr. 68, Sector 

1, înregistrat� în Registrul comer�ului cu nr. J40/1271/1998 _i având cod fiscal: RO 10254529, 

reprezentat� legal prin administrator special Alexandru MACOVEICIUC, director general Cristian 

Tiberiu DELEANU �i administrator judiciar EXPERT INSOLVENTÄ SPRL Filiala Bucure_ti, cu sediul 

în Bucure_ti, Str. Turturelelor, nr. 11A, et. 5, Sector 3, având CUI RO 29774166, numärul de 

înregistrare la Registrul Formelor de Organizare al UNPIR: RFO Il 578-/2011, desemnat prin Sentinta 

din data de 14.12.2021 pronuntat� în dosarul nr. 23089/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bucure_ti 

Sectia a VIl-a Civil�, în calitate de entitate contractant�, pe de o parte; 

între 

prin 

COMPANIA NA�IONAL� A URANIULUI S.A. SUCURSALA SUCEAVA cu sediul în localitatea 

Crucea nr. 199A, judeful Suceava, telefon: 0230-575.630, fax: 0230-575.731, e-mail crucea@cnu.ro, 

cod po_tal 727150, nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J33/323/1998, cod de 

identificare fiscal� 10254529,atribut fiscal RO, cod IBAN RO72BRDE340SV04088183400 al contului 

bancar deschis la BRD, Sucursala Vatra Dornei, reprezentat� prin Director General Adjunct dl. Vasile 

CHIRUTA în calitate de beneficiar, pe de o parte, 

si 
...., Nr..., BI. .., . Cu sediul in .. ..., Str. .... 

/Sector.., Cod po_tal..... Telefon: 

.. înregistrat� la Oficiul Registrului Comertului de pe lâng� 

******** *ao***** 

, Fax: Sc. Etaj .., Ap..., Jud. 
.., E-mail:... ** 

****°*****" 

. 
sub Nr. J....f.... având Codul Unic de Inregistrare 

., Cod BAN .. 

Sucursala..... 

********" ****'''**1| 

Tribunalul.. * *******. 

o.... . AUlDut fiscal 

deschis la 

nulld-na... 

.. al contului bancar 

d . reprezentat� prin.... 
in calitate de contractant, pe de alt� parte. ********************* 

2. Definitii 
2.1-In prezentul contract urm�torii termeni vor fi interpreta�i astfel: 
a) contract reprezinta prezentul contract si toate anexele sale; 
b) entitatea contractanta si prestator partile contractante, asa cum sunt acestea numite in 
prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul plätibil prestatorului de c�tre achizitor, iîn baza contractului, pentru 

indeplinirea integral� _i corespunz�toare a tuturor obliga�ilor asumate prin contract; 
d) servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului; 

e) produse- echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice ale bunuri cuprinse in 
anexalanexele la prezentul contract si pe care pestatorul are obigatia de a le furniza in legatura cu 
serviciile prestate conform contractului; 
forta major� - un eveniment mai presus de controlul p�r�ilor, care nu se datoreaz� gre_elii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prev�zut la momentul încheierii contractului _i care face imposibil� 
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trea _i, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboae, 
Car ncendli, inunda�ii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii ap�rute ca urmare a unei 

, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv� ci enuntiativ�. Nu este considerat fort� major� 
veniment asemenea celor de mai sus care, fär� a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obliga�iilor uneia din parti; 9) zi - zi calendaristic�; an - 365 de zile. 

sistem de protectie fizica - ansamblu de masuri tehnice si administrative, prevazute la 
ulizarea, transpotul si depozitarea materialelor protejate, in scopul evitarii sustrageri, pierderii 
acestora si de neutralizare a actelor de sabotaj indreptate impotriva instalatiilor si obiectivelor 
nucleare, precum si in scopul recuperarii integrarea acestor materiale, in cazul pierderii sau 

sustragerii lor, 
i) PVRS-proces-vrebal de receptie a serviciilor; 
i) reprezentantul entitatii contractante persoana desemnata de catre entitatea contractanta ca 

responsabila cu executia prezentului contract 
k) copie certificata acea reproductie lizibila a unui act pe care apare mentiunea ,Confom cu 

originalul 
orestatorul, stambpila entitatii contractante prestatorului si data in care acesta inscrie respectiva 

semnatura persoanei care angajaza patrimonial in mod legal entitatea contractanta 

mentriune. 

. Interpretare 
3. 1. In prezentul contract, cu excep�ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural _i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 
specific� in mod diferit. 

Termenulzi" ori ,zile" sau orice referire la zile reprezint� zile calendaristice dac� nu se 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului 

(1) Contractantul se oblig� s� presteze servicile pentru monitorizarea starii de sanatate a 

lucratorilor din cadrul Companiei Nationale a Uraniului SA Sucursala Suceava si obtinerea avizelor de 
aptitudine, achizitionarea a 2 servicii medicale, grupate pe 2 loturi in functie de natura serviciilor dupa 

4.1. 

Cum urmeaza: 

Lotul nr 1: Vizita medicala periodica pentru tot personalul Sucursalei; 
Lotul nr 2: Examinare psihologica periodica pentru personalul din subteran 

4.2 
prestate, in conformitate cu prevederile clauzei 10.2, la tarifele prev�zute la art. 5.2. 

Entitatea contractant� se oblig� s� pläteasc� contractantului pretul convenit pentru servicile 

5. 
5.1 

Pretul contractului 
Valoarea maxima a prezentului contract, calculata pentru un numar de 68 de persoane si a 

pretului unitar prevazut la clauza 5.2, este de...............lei fata TVA, la care se adauga suma 

echivalenta cotei procentuale a TVA aflata in vigoare la data emiterii facturi. 

6. Durata contractului 

6.1 Prezentul contract intr� în vigoare la data de semnarii de catre ambele parti _i înceteaz� la 

data de 31.12.2022. 

6.2. Prezentul contract intr� în vigoare la data semn�rii lui de c�tre ambele p�r�i _i înceteaz� s� 

produc� efecte la data de 31.12.2022, cu posibilitatea prelungiri acestui contract prin act adi�ional pe 

o perioad� de 4 luni. 

Executarea contractului 
7. 
7.1. 

Executarea contractului începe dup� semnarea lui de c�tre ambele p�r�i. 

Documentele contractulul 

Documentele contractului sunt: 

Caietul de sarciní; 
Propunerea tehnic�; 
Propunerea financiar�; 

8. 
8.1 
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0 aratile privind neincadrare in situatile prevazute la art.59,60,164,165,167, din legea nr 98/2016, 
9. Obligatiile principale ale prestatorului 9.1-Prestatorul se obliga sa presteze servicile 
. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile conform comenzii ferme (scrise) din partea achizitorului. 
9.3-Contractantul se oblig� s� despågubeasc� achizitorul împotriva oric�ror: 

)reclama�tii _i ac�iuni în justi�ie, ce rezultä din înc�lcarea unor drepturi de proprietate 
intelectual� (brevete, nume, m�rci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instala�ile sau utilajele folosite pentru sau în leg�tur� cu senrvicile achizi�ionate; _i 

n)daune-interese, costuri, taxe _i cheltuieli de orice natur�, aferente, cu exceptia situa�iei în 
care o astfel de înc�lcare rezult� din respectarea caietului de sarcini întocmit de c�tre achizitor. 

n) prejudici cauzate ca umare a neîndeplinirii, îndeplinirii par�jiale sau defectuoase a obliga�ilor 
sale prev�zute în prezentul contract. 

10. Obligatiile principale ale entit��ii contractante 
10.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate in termenul convenit. 10.2. Entitatea contractant� se oblig�s� pläteasc� pretul servicilor c�tre contractant, prin ordin de plat�, în termen de maxim ...... zile de la data primirii de c�tre entitatea contractant� a facturii din 
partea contractantului. 

11. Sanc�iuni pentru neindeplinirea culpabil� a obliga�iilor 11.1. In cazul în care, din vina sa exclusiv�, contractantul nu reu_e_te s�-_i execute obliga�jile asumate prin contract, atunci entitatea contractant� are dreptul de a calcula din pretul serviciilor neprestate, ca penalit�ti, o sum� echivalent� cotei procentuale de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, pân� la 
îndeplinirea efectiv� a obliga�jilor, contractantul datorând de drept penalit��i de la data scaden�ei f�r� punere în întârziere _i f�r� alt� notificare prealabil�. 

11.2. In cazul în care din vina sa exclusiv� entitatea contractant� nu î_i onoreaz� obliga�ile asumate în perioada convenit� la art.10.2 atunci contractantul are dreptul de a calcula din plata neefectuat�, ca penalitati, o sum� echivalent� cotei procentuale de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, entitatea contractant� datorând de drept penalit��i de la data scadentei f�r� punere în întârziere _i f�r� alt� notificare prealabil�. 
contractant� contractantului. 

Cuantumul total al penalit��ilor nu poate dep�_i suma datorat� de entitatea 

11.3. In cazul ivirii unei dispute sau unui conflict în cadrul, sau în leg�tur� cu îndeplinirea contractului, partea lezat� are obliga�ia de a notifica cealalt� parte despre acest lucru în termen de 5 zile de la aparitja acesteia/acestuia. Dac�, dup� trecerea acestui interval de timp, partea vinovat� nu î_i respect� obliga�ile contractuale în mod repetat, atunci partea lezat� poate considera contractul de plin drept reziliat, f�r� somatie, fär� punere în întârziere a celeilate p�rt� _i f�r� cerere de chemare în judecat� _i poate pretinde plata de daune-interese. 

Entitatea contractant� î_i rezerv� dreptul de a renunta oricând la contract, printr-o notificare scris� 
11.4 
adresat� entit��ji contractante, fär� nicio compensatjie, dac� acesta din um� d� faliment, cu condi�ia ca aceast� anulare s� nu prejudicieze sau s� afecteze dreptul la actjune sau desp�gubire pentru contractant. In acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz�toare pentru partea din contract îndeplinit� pân� la data denunt�rii unilaterale a contractului. In acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz�toare pentru partea din contract indeplinit� pån� la data denun��ri unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

Garantia de bun� execu�ie a contractului: 12.1. Nu se solicit� constituirea garan�iei de bun� execu�ie. 

12. 
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13. Alte resposabilitäti ale contractantului 
( Contractantul are obliga�ia de a executa servicile preväzute in contract cu profesionalismul 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat _i în conformitate cu propunerea sa tehnic�. 
(2) Contractantul este pe deplin responsabil pentru prestarea servicilor. Totodata, este 

raspunz�tor atât de siguranta tuturor operatiunilor _i metodelor de prestare utilizate, cât �i de 
calificarea personalului folosit pe toat� durata contractului. 

14. Alte responsabilita�i ale entitätii contractante 
14.1- Entitatea contractant� se oblig� s� pun� la dispozi�ia contractantului orice facilit�ti si/sau 
informatii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnic� _i pe care le consider� necesare îndeplinirii 
contractului. 

Receptie si verificari 
Entitatea contractant� are dreptul de a verifica modul de prestare a servicillor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic� _i din caietul de sarcini. 

15. 
15.1 

incepere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1 (1) Perioada de verificare se va efectua in maxim 30 zile de la primirea unei comenzi ferme 
(scrise) din partea entit��ii contractante. 
(2) In cazul în care contractantul sufer� intàrzieri _i/sau suport� costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate entit��ii contractante, p�r�ile vor stabili de comun acord 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, �i 
b) totalul cheltuielilor aferente, dac� este cazul, se vor ad�uga la pre�ul contractului. 

16.2 (1) Servicile prestate in baza contractului sau, dac� este cazul, oricare faz� a acestora 
preväzut� a fi terminat� într-o perioad� stabilit�, trebuie finalizate în termenul convenit de p�rt, 
temen care se calculeaz� de la data începeri prest�ri servicilor. 

16. 

(2) In cazul în care: 
a) orice motive de întárziere, ce nu se datoreaz� contractantului, sau 
b) alte circumstante neobi_nuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin înc�lcarea 

contractului de c�tre contractant, îndrept�tesc contractantul de a solicita prelungirea perioadei de 
prestare a servicilor sau a oric�rei faze a acestora, atunci p�r�ile vor revizui, de comun acord, 
perioada de prestare _i vor semna un act aditional. 
16.3-Dac� pe parcursul îndepliniri contractului contractantul nu respect� perioada stabilit�, acesta 
are obliga�ia de a notifica acest lucru, în timp util, entit��ti contractante. 
16.4- In afara cazului în care entitatea contractant� este de acord cu o prelungire a termenului de 
prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului d� dreptul entit��i contractante de a solicita 
penalit��i contractantului. 

Ajustarea pretului contractului 
17.1 Pentru servicile prestate, plätle datorate de entitatea contractant� contractantului sunt cele 
stipulate la art. 5 din prezentul contract _i declarate în propunerea financiar�. 
17.2- Pretul contractului r�mâne ferm pe toat� durata acestuia. 

17. 

18. Amendamente 
18.1 Cu exceptja clauzei (5) referitoare la pret, p�r�jile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii 
contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adi�ional, numai în cazul apari�iei 
unor circumstante care lezeaz� interesele comerciale legitime ale acestora _i care nu au putut fi 
preväzute la data încheierii contractului 

19. Subcontractantii 

20.1- Contractantul are obligatia indepiniri in totalitate a sarcinilor asumate prin prezentul contract. 
partial obigatile fara a subcontracta total sau asumate prin prezentul contract. 

20. Cesiunea 
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22.1 Cesiunea cre 
crean�elor näscute din prezentul contract este permis� cu condi�ia ca obliga�ile 

SCute så r�mân� în sarcina p�rtilor contractante får� nicio modificare, astfel cum au fost stipulate �i asumate initial. 

21. Rezilierea contractului 

1.1. Contractul dintre entitatea contractant� _i contractant se poate rezilia în urm�toarele cazur+: 
(a) prin acordul scris al pår�tilor; () prin denuntarea unilateralä a contractului de c�tre entitatea contractarnt� cu un preaviz de 10 zile, contractul considerându-se reziliat de plin drept; 
(C)prin denuntarea unilateral� de c�tre entitatea contractant�, în cazul în care contractantul încalc� 
obligatile preväzute în contract _i legisla�ia în materie, contractul considerându-se desfintat de drept, 
fär� punere în întârziere, får� orice alt� formalitate prealabil�. 

n acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz�toare pentru 
partea din contract îndeplinit� pân� la data denuntärii unilaterale a contractului, neputând pretinde 
penalitaji saudesp�gubiri din partea entit��ti contractante. 
d)prezentul contract înceteaza de plin drept, fär� a mai fi necesar� interventia unei instate 
udecatore_ti, în cazul în care una dintre pår�i este declarat� în stare de incapacitate de pläti sau a 
fost declan_at� procedura de lichidare (faliment) sau reorganizare. 

22. Forta majora. 
22.1 Forta major� este constatat� de o autoritate competent�. 
22.2- Forta major� exonereaz� p�r�ile contractante de îndeplinirea obliga�iilor asumate prin prezentul 
contract, pe toat� perioada în care aceasta act�ioneaz�. 
22.3 Indeplinirea contractului va fi suspendat� în perioada de actiune a fortei majore, dar fär� a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p�rilor pân� la apari�ia acesteia. 
22.4 Partea care invoc� for�a major� are obliga�ia de a notifica celeilalte p�r�i, în scris, în maximum 
5 (cinci) zile de la apari�ie, producerea acesteia _i s� ia toate m�surile care fi stau la dispozi�ie în 
vederea limit�rii consecintelor. 
25.5 Dac� forta major� ac�ioneaz� sau se estimeaz� c� va ac�iona o perioad� mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul s� notifice celeilalte p�r�i încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fär� ca vreuna din p�r�i s� poat� pretinde celeilalte daune-interese. 

23. Solutionarea litigiilor 

tul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe 23.1. Entitatea contractant� _i contracta 
amiabil�, prin tratative directe, orice neîntelegere sau disput� care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legatur� cu îndeplinirea contractului. 
23.2 - Dac�, dup� 15 zile de la începerea acestor tratative, entitatea contractant� _i contractantul nu 
reu_esc s� rezolve în mod amiabil o divergen�ä contractual�, fiecare poate solicita ca disputa s� se 
solutioneze de c�tre instanta judec�toreasc� competent�. 

ale 

24. Caracterul confiden�ial al contractului 

24.1 (1) O parte contractant� nu are dreptul, far� acordul scris al celeilalte p�rt�i 
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte pårti. in afara acelor 
persoane implicate în îndeplinirea contractului; 
b) de a utiliza informa�ile _i documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a 
contractului, _i nici dupå încetarea acestuia, în alt scop decát acela de a_i îndeplini obligatjile 
contractuale. 
(2) Dezväluirea oric�rei informa�i fatä de persoanele implicate în tndeplinirea contractului se va face 
confidential _i se va extinde numai asupra acelor informa�ii necesare în vederea îndepliniri contractului. 

24.2 O parte contractant� va fi exonerat� de r�spunderea pentru dezväluirea de infomaji 
referitoare la 
contract dac�: 
a) informajia era cunoscutä pär�i contractante Inainte ca ea så fi fost primit� de la cealalt� parte 
contractant�, sau 
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eomatia a fost dezväiuitá dup� ce a fost ob�inut acordul scris al celeilalte pår�i contractante 
pentru asemenea dezväluire; sau 
)partea contractant� a fost obligat� în mod legal s� dezväluie informa�ia. 

25. Limba care guverneaz� contractul 

25.1-Limba care guverneaz� contractul estelimba român�. 

26. Comunic�ri 

26.1 (1) Orice comunicare între p�rti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s� fie 
transmis� în scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiteri, cát _i in momentul 
primini. 

(3) Toate comunicärile, precum _i intreaga corespondent� purtat� intre pårti, vor fi considerate 
instrumente de lucru indispensabile, care permit pår�ilor s�-_i îndeplineasc� _i s� dovedeasc� 
executarea obliga�iilor contractuale asumate. 
26.2 Comunic�rile dintre pår�i se pot face _si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditja 
confirm�rii în scris a primirii comunic�rii. 

27. Protectia datelor 
27.1. Pår�ile trebuie s�respecte normele _i obligatile impuse de dispozi�jile în vigoare, privind 
protectia datelor cu caracter personal. 
27.2. Pärtle sunt con_tiente de faptul c� normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplic� 
oric�rui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea European� _i oric�rei persoane care 
prelucreaz� date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea European� sau care 
le furnizeaz� servicii. Prin urmare, Pär�ile confirm� respectarea deplin� a urm�toarelor prevederi, 
inclusive, dar f�r� a se limita la 

capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind _tergerea, corectarea 
sau transferul informa�iilor personale; 

informarea in caz de bre_� de date a tuturor destinatarilor relevan�i, într-un interval 
maxim de 72 ore �i, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în 
care o astfel de înc�lcare a securit��i datelor a ajuns în aten�ia acestuia; 

îndeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformärii cu 
Regulamentul 679/2016. 

27.3. P�r�ile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care 1 au încheiat, 
acesta fiind baza legal� a prelucr�rii datelor. Orice prelucrare suplimentar� sau în alt scop face 
obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Pär�i. De asemenea perioada de 
stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitat� la perioada corespondent� realiz�rii 
obiectului principal al contractului. 
27.4. Datele cu caracter personal schimbate între Pär�i nu pot deveni accesibile sau comunicate 
unor terte pårf neautorizate sau puse la dispozi�ie spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, pår�ile 
vor lua toate m�surile tehnice _i în special organizatorice necesare, în ceea ce prive_te obliga�ile 
asumate prin aceast� clauz�: 

vor impiedica persoanele neautorizate s� obtin� acces la sistemele de prelucrarea 
datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal: 

vor preveni utilizarea fär� autoriza�ie a sistemelor de prelucrare a datelor, 
se vor asigura c� persoanele care au dreptul sä utilizeze un sistem de prelucrare a 

datelor au acces numai la datele la care au drept de acces _i c� datele cu caracter 
personal nu pot fi citte, copiate, modificate sau eliminate fär� autoriza�ie în cursul 
prelucr�rii sau utilizärii _i dupå stocarea acestora; 

se vor asigura c� datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau 
eliminate fär� autoriza�ie în timpul transmiterii electronice sau transportului _i c� este 
posibil s� verifice _i s� stabileasc� cätre care organisme se dore_te s� se efectueze 
transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor, 
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se vor asigura c� pot verifica _i stabili dac� _i de cätre cine au fost introduse, modificate 
sau eliminate datele cu caracter personal in / din sistemele de prelucrare a datelor 

se vor asigura c�, în cazul unei actjuni de prelucrare a datelor cu caracter personal 
datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Párti 

se vor asigura c� datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere 

accidental 
se vor asigura cã datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separate 

28. Legea aplicabila contractului 
28.1-Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Partile au înteles så incheie astaåzi 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

.. la sediul entitä�ii contractante, prezentul contract în douá 

Expert Insolventa 
Alina COSTINAS Contractant 
Administrator Special 
Alexandru MACOVEICIUC 

Director General 
DELEANU Cristian-Tiberiu 

N. 

Director General Adjunct 
Vasile CHIRU�� 

Sef Serviciu FCCG 
Adriana CRASOVEANU 

Control financiar preventiv, 
Liviuta BEJINARIU 

Compartiment Legisla�ie, Contencios, Juridic, 
Consilier Juridic, 
Monica DANILINC 

Responsabil qu executia contractului, 
Adrian SERBAN 

Intocmit, 
Madalin TANASE 
Notá acesta este doar un proiect de contract, forma finald umand a fi definitivat� in functjie de datele 

i apárute in urma destá_ur�rii _i finalizäri proceduri de achizi�ie sectorialä, luánd în considerare 
oferta tehnicá �i financiará a ofetantului declarat cá_tigátor 


