
CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA
SATU MARE

Str. Careiului, nr.26, Cod postai: 440178, Cod fiscal :3897360,
Tel/Fax :0361-881202, 0361-881204, email :ctssm3 l@yahoo.com

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
N r . 1 6 0 3 / 3 0 . 1 2 . 2 0 2 1 / Q l ^ Q ^ 2 . fct r  nr.spita l)

1. In temeiul L.98/2016 privind achiziţiile publice,s-a încheiat prezentul contract de prestare de 
servicii pentru Servicii de analize de sânge cod C PV : 85111810-1 
intre
Autoritatea contractanta SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAS, adresa str.Victoriei nr.90, ,
Jud. Satu Mare, Tel.fax 0261-854830, cod fiscal: 3963960, cont trezorerie ____________,
reprezentata prin Mitrut Diana, avand funcţia manager si Pap Dalma avand funcţia director financiar 
contabil , în calitate de achizitor, pe de o parte 
si
CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA Satu Mare, cu sediul in Satu Mare, Str. Careiului, nr. 

26, tel. fax: 0361-881202, cod fiscal:3897360, cont trezorerie R043TREZ54620E365000XXXX, 
reprezentat legal de Dr.Crisan Doinita, funcţia director, Ec.Frentiu Mariana- contabil şef, în calitate de 
prestator, pe de alta parte,

2. Definiţii
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract -  reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si prestator - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul platibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a căror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in 
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului;
f  forţa majora - un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibila 
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forţa majora un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parti; 
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
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3.1- In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifica 
in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. Obiectul prezentului contract il constituie:
4.1.1. - furnizarea de sânge de toate grupele si derivate din sânge la solicitarea Spitalului Orăşenesc 
Negreşti Oas,
4.1.2. - efectuarea de analize medicale de laborator conform solicitărilor.
4.1.3. - punerea la dispoziţie de către Spitalul Orăşenesc Negreşti Oas a unui spaţiu, o data /luna cate 8 
ore, pentru activitatea de donare de sânge de către populaţie.
4.2. Proba de sânge va fi recoltata de personalul propriu al Spitalului Orăşenesc Negreşti Oas si trimisa 
Centrului de Transfuzie Sanguina Satu Mare, in vederea efectuării analizelor de laborator.
4.3. Transportul probelor de sânge in vederea efectuării analizelor de laborator va fi asigurat in condiţii 
de siguranţa de către personalul Spitalului orăşenesc Negreşti Oas, in conformitate cu legislaţia in 
vigoare.
4.4. Transportul de sânge si derivate din sânge va fi efectuat cu ambulanta, conform reglementarilor 
legale in vigoare.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul platibil pentru furnizarea de sânge de toate grupele si derivate din sânge este 0 lei.
5.2. Preţul convenit pentru efectuarea analizelor de laborator, platibil prestatorului de către achizitor, 
este conform Anexei 1..
5.3. Nu se percep taxe pentru spaţiul pus la dispoziţie de spital pentru activitatea de donare sânge. .
6. Durata contractului
6.1. -  Prezentul contract este încheiat pentru anul 2022, avand valabilitate pana la 31.12.2022, cu 
posibilitatea de prelungire prin act adiţional.
7. Executarea contractului
7.1 -  Executarea contractului începe după lansarea primei comenzi sau prima solicitare de 
sange/derivate din sânge.
8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1. - Prestatorul se obliga sa presteze cu aparatele şi personalul specializat din subordinea sa servicii 
de analize medicale,
8.2. Rezultatele analizelor vor fi transmise pe mailul spitalului: spitalnegrestioas@yahoo.com , cu 
menţionarea medicului care a solicitat analizele.
8.3. Ia toate măsurile necesare pentru a oferi potenţialilor donatori de sânge si pacienţilor pentru care 
efectuează analize medicale, asigurarea confidenţialităţii faţă de orice informaţie furnizată personalului 
autorizat, referitoare ia starea lor de sănăiate, !a rezultatele testării donării lor şi la orice viitoare 
identificare de către o terţă parte, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
8.4. Garanteaza respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la donare, recoltare, control 
biologic, preparare, conservare şi distribuţie pentru fiecare unitate de sânge sau component sanguin
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8.5.Sa preia solicitarea spitalului privind necesarul de sange/derivate din sânge zilnic in intervalul orar 
8 -1 6 .
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 - Achizitorul se obliga sa recepţioneze serviciile prestate in termenul convenit si sa asigure, pentru 
fiecare etapă a activităţii proprii, trasabilitatea sângelui şi a componentelor sanguine de origine umană 
recepţionate, din momentul recepţiei lor de la centrul de transfuzie sanguină până în momentul 
realizării actului transfuzional la pacientul primitorsau eliminarea componentului sanguin cu 
documentarea motivelor.
9.2 -  Achizitorul se obliga sa plateasca preţul pentru analizele medicale solicitate si efectuate de către 
prestator in termen de 60 de zile de la emiterea facturii de către acesta.
9.3 - Daca achizitorul nu onorează facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea 
sumei de plata la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul onorează 
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

10. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligaţiilor
10.1 - In cazul întârzierii in efectuarea plaţilor, prin nerespectarea termenului contractual de plata, se 
vor aplica dispoziţiile Legii nr.72/2013.
10.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti, in mod 
culpabil si repetat, da dreptul pârtii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde 
plata de daune-interese.
10.3. - In cazul prevăzut la clauza 9.3 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinita pana la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
11. Garanţia de buna execuţie a contractului
11.1. - Nu se solicita garanţie de buna execuţie.
12. Alte resposabilitati ale prestatorului
12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute in contract cu profesionalismul si 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si 
pentru contract, in măsură in care necesitatea asigurării acestora este prevăzută in contract sau se poate 
deduce in mod rezonabil din contract.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor in conformitate prevederile 
legale in vigoare. Totodată, este răspunzător atat de siguranţa tuturor operaţiunilor si metodelor de 
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului

13.1. Achizitorul se obliga sa obţină autorizaţia pentru UTS din structura si sa menţină condiţiile de 
autorizare impuse prin autorizaţie.

14. începere, finalizare, întârzieri, sistare
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14.1. In cazul in care prestatorul suferă intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 
exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la preţul contractului.

14.2 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 
întârziere in îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 
propunerea financiara, anexa la contract.
16. Amendamente
16.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului sau in cazul modificării legislaţiei specifice activitatii pârtilor contractante.
16.2 -  Prezentul contract se poate modifica, prin negociere si acord bilateral, la iniţiativa oricărei parti 
contractante sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare si a propunerilor de modificare, cu 
cel puţin 15 zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.

17. Soluţionarea litigiilor
17.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu 
îndeplinirea contractului.
17.2 - Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu 
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Romania.
18. Limba care guvernează contractul
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba romana.
19. Comunicări
19.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris.Solicitarile spitalului de sânge sau derivate din sânge pot fi făcute telefonic, la nr. 
0774667018.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
19.2 - Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării in scris a primirii comunicării.

20. Legea aplicabila contractului
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Părţile au inteles sa încheie azi 30.12.2021 prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte.
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Prestator
CENTRUL DE TRANSFUZIE 

SANGUINA 
SATU MARE

DIRECTOR 
Dr.Crisan Doinita

Contabil sef:
Ec. Frentiu M

Achizitor
SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAS

MANGER, 
ing.Mitrut

Director 
ec.Pap

Director
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ANMCS

CJCUA.4H SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAŞ
Jud. Satu Mare - Localitatea Negreşti Oaş, str.Victoriei nr.90 

CIF 3963960, Telefon: 0261854830, Fax: 026J854566.e-mail: spitalnegrestioas(atvahoo.com 
Operator de date cu caracter personal nr. 13695

Nr. 11.008/ 30.12.2022 Nr. \G%5> / 3 Q . vŞ .
SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAŞ centrul de transfuzie sanguina satu mare

Act Adiţional nr. 1 la Contract de prestări servicii 
cu nr. înregistrare Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş 159/07.01.2022

SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAŞ cu sediul în localitatea Negreşti-Oaş, str. 
Victoriei, nr.90, judeţul Satu-Mare, telefon 0261.854.830, fax 0261.854.566, cod fiscal 3963960, cont 
R045TREZ24F660601200130X deschis la Trezoreria Negreşti-Oaş, reprezentat prin manager interimar 
ec. Pap Dalma, în calitate de achizitor, pe de o parte 

Şi
CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA SATU MARE cu sediul in loc Satu Mare, 

str. Careiului, nr. 26, jud. Satu Mare, tel./fax 0361-881202, avand Cod de înregistrare Fiscala 3897360, 
cont R043TREZ54620E365000XXXX deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentat legal prin dr. Crisan 
Doinita - director şi ec. Frentiu Mariana -  contabil şef, in calitate de prestator, pe de alta parte,

In considerarea art.6 pct 6.1 din contractul de servicii, părţile au convenit încheierea prezentului 
act adiţional, prin care se stabilesc următoarele:

Art.l Durata contractului de servicii înregistrat la Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş sub nr. 
159/07.01.2022, se prelungeşte până la data de 30.04.2023 .

Art.2 Prezentul act adiţional constituie parte integrantă a contractului de servicii înregistrat la 
Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş sub nr. 159/07.01.2022,

Art.3 Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.
Art.4 Prezentul act adiţional a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare

parte.

Achizitor

SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAŞ
c M  A

Manager interi ni a/ .
ec. Pap Dalma ■

\ Aceşti Oaş
Director financiar contabil interimar

ec. Berecz Atijla

Vizat C.F.P.
ec. Fabian Rg

c.j. Lucuţ Teodora

Prestator

CENTRUL DE TRANSFUZIE 
SANGUINA SATU MARE 

Director
dr. Crisan Doinita

Contabil şef
ec. Frentiu Mariana


