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ANEXA 7 

Unitatea de Implementare a Proiectului „DOCTORI PENTRU BUCUREŞTI” 

 

 

CONTRACT 

DE ACORDARE A UNUI SPRIJIN FINANCIAR   

AFERENT PROIECTULUI „DOCTORI PENTRU BUCUREŞTI” 

Nr. ______/_______ / ______________________ 

             

 

PREAMBUL   

  

 Având în vedere:  

 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 843/12.12.2018 privind aprobarea 

Proiectului „DOCTORI PENTRU BUCUREŞTI”, modificat prin  Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului Bucuresti nr. 110 din data de 26.02.2019  (denumit în continuare 

„Proiectul”), care prevede: acordarea unui sprijin financiar cu o valoare de 10.000,00 

lei/medic, pentru un numar de 100 medici, angajati ai spitalelor aflate in administrarea  

Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, pentru participarea la programe de 

pregatire profesională;  

 

 Decizia nr. 198 din data de 01.02.2019 a Directorului General al Administrației  Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București, prin care se deleagă Doamna Dr.Turkes Ablachim, având 

funcția de Director General Medical Adjunct, pentru îndeplinirea tuturor atribuțiilor 

reprezentantului legal al A.S.S.M.B., ordonator de credite pentru proiectul „DOCTORI 

PENTRU BUCUREŞTI” 

 

 Raportul Comisiei de Specialitate din cadrul Unității de Implementare a Proiectului (numită 

prin Decizia Directorului General nr____/_________________, prin care s-a propus selectarea 

beneficiarului, în urma constatării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate stabilite prin 

Regulamentul privind implementarea Proiectului „DOCTORI PENTRU BUCUREŞTI” 

 

 Decizia Managerului Unității de Implementare a Proiectului nr. ____/_________________ de 

aprobare a dosarului medicului privind acordarea sprijinului financiar;  
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Art. 1. Părțile contractului  

1.1.  ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI  

(denumită în continuare „A.S.S.M.B.”), cu sediul în str. Sf. Ecaterina nr. 3, sector 4, București, cod 

fiscal 25502860, cont IBAN nr. RO53TREZ70024660220XXXXX, deschis la Trezoreria Operativă a 

Municipiului Bucuresti, tel.: 021.310.10.59, fax:   021.310.10.69, e-mail: contact@assmb.ro, 

reprezentată  prin  Manager de Proiect, Dna. Dr.Turkes Ablachim, numit prin Decizia Directorului 

General al A.S.S.M.B. nr. 138 din 18.01.2019, în calitate de Furnizor 

 

şi 

 

1.2. Domnul/Doamna____________________________________, domiciliat/a în   

___________________________________, str._______________________________________ 

nr_______ identificat/a prin C.I. seria ____ nr________ eliberat de ________________ la data 

___________, CNP________________________, Medic angajat al Unitaţii 

Sanitare________________________, aflata în administrarea A.S.S.M.B, în calitate de beneficiar 

eligibil în cadrul proiectului (denumit în continuare „Beneficiar”)   

  

  Art. 2. Obiectul Contractului  

2.1 Obiectul contractului constă în acordarea unui sprijin financiar Beneficiarului, în cuantum de 

maximum 10.000, 00 lei, pentru susținerea cursului de formare profesională.  

2.2 Beneficiarul sprijinului financiar acordat prin proiect, își asumă plata costurilor aferente taxei 

de participare, urmând ca în baza documentelor justificative, acestea să fie decontate de către 

A.S.S.M.B, după finalizarea cursului, în conformitate cu prevederile art. 15 – Procedura privind 

decontarea, din Regulamentul privind implementarea proiectului. 

2.3 În cazul în care costurile de participare la cursul de formare profesionala depaşesc valoarea 

sprijinului financiar de 10.000,00 lei, eventualele diferente rămân în sarcina Beneficiarului. 

  

Art. 3. Scopul contractului  

 3.1 Scopul contractului este reprezentat de creșterea calităţii asistenţei medicale în spitalele din 

administrarea Administratiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti prin asigurarea unui sprijin 

financiar pentru dezvoltarea profesională a 100 de medici, angajați ai spitalelor din administrarea 

Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și facilitarea accesului acestora la cursuri 

de specialitate susținute de clinici de renume din Europa, Statele Unite și Israel, în perioada 01 

ianuarie 2019  -31 decembrie 2019.  
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Art. 4. Durata contractului  

  4.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioada de 6 (sase)  luni, de la data de _______________ 

pana la data de ______________________.   

 

Art. 5. Obligațiile părților   

5.1. Obligațiile furnizorului  

 obligația predării către beneficiar a deciziei de aprobare pentru includerea în proiect, pe bază de 

semnătură;    

 obligația înregistrării într-un registrul special de evidență al A.S.S.M.B. a contractului și a 

documentației aferente acestuia;   

 obligația transmiterii unui exemplar al prezentului contract și a anexelor acestuia către beneficiar;   

 obligația verificării realității, regularitărității și legalității documentelor financiare prezentate de 

Medicul Beneficiar în vederea decontării cheltuielilor aferente, respectiv plata taxei de participare 

la cursul de formare profesionala;  

 obligația încheierii cu beneficiarul, a unui act adițional de prelungire a duratei prezentului 

contract, în situația în care perioada de derulare a proiectului se prelungește;  

 obligatia decontarii către medicul beneficiar, a cheltuielilor efectuate ca urmare a participării la 

cursul de formare profesionala, în maxim 30 zile de la aprobarea decontului, în conformitate cu 

prevederile art. 15 – Procedura privind decontarea, din Regulamentul privind implementarea 

proiectului. 
  

 5.2. Obligațiile beneficiarului   

 obligația identificării cursului de formare profesionala, cu o durata de minimum 5 zile la care va 

participa;  

 obligația achiitării taxei de participare la cursul de formare profesionala, din resurse proprii; 

 obligaţia participarii la cursul de formare profesională identificat; 

 obligația întocmirii unui raport de activitate la terminarea cursului, precum şi a propunerilor de 

dezvoltare a serviciilor medicale în secţia în care lucrează, pe baza experienţei acumulate în 

stagiul de pregătire profesională;  

 obligaţia prezentării facturii fiscale și a documentelor justificative privind costurile cursului de 

formare profesională la care a participat și/sau contractul de formare, traduse in limba română; 

 obligaţia suportării costurilor ce depaşesc valoarea sprijinului financiar de 10.000,00 lei; 
 

5.3. Condiții de renunțare/retragere 

Ulterior primirii Deciziei de aprobare şi semnării contractului de acordare a sprijinului financiar, 

Beneficiarul va avea posibilitatea de a se retrage din cadrul proiectului, pentru orice motiv, printr-o 

mailto:contact@assmb.ro


 
               
         
 
 
 
 
 

 

  

 

Strada Sf. Ecaterina, Nr. 3  

Sector 4, București 

Tel:  021 310 10 59  

Fax: 021 310 10 69 

Email: contact@assmb.ro 

www.assmb.ro 

notificare scrisă, transmisă fie prin poştă cu confirmare de primire, fie personal, sub semnătură de 

primire, adresată A.S.S.M.B. 
   

 Art. 6 – Răspunderea contractuală  

6.1. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, partea în 

culpă datorează celeilalte părți daune interese până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat.  
 

   Art. 7. Încetarea contractului  

   7.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără intervenția instanțelor judecătorești:  

- prin acordul părților;  

- din cauza nerespectării obligațiilor asumate prin contract de către una dintre părți, pe baza unei 

notificări trimise de partea afectată de astfel de încălcare părții aflate în culpă; partea afectată de o 

astfel de încălcare va avea dreptul, la alegerea sa, să acorde părții culpabile un termen de graţie, 

expirarea acestuia fără remedierea obligației încălcate ducând la rezilierea de plin drept şi de 

îndată a contractului.  
 

   Art. 8. Comunicări  

8.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea contractului, trebuie să fie transmisă în 

scris.  

8.2. Comunicările între părți se pot face şi prin curier, telefon, fax sau e-mail, cu condiția 

confirmării în scris a primirii comunicării.  

  Art. 9. Legea aplicabilă contractului  

9.1.   Contractul va fi interpretat conform legislației din Romania.  
 

  Art. 10. Soluţionarea litigiilor   

10.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînțelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.  

10.2. În cazul nesoluționării litigiului pe cale amiabilă, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești 

competente.  

 

 Art. 11. Clauze finale  

11.1. Prin semnarea prezentului contract, beneficiarul își exprimă consimțământul cu privire la 

utilizarea şi prelucrarea datelor sale cu caracter personal, de către A.S.S.M.B., în  cadrul proiectului 

„DOCTORI PENTRU BUCUREŞTI” și confirmă că a fost informat despre  drepturile pe care 

subiecţii datelor  cu  caracter  personal le deţin, dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul 

de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, 

dreptul de acces la justiţie, reglementate de Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare  
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a Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecția datelor). Confirmă, de asemenea, că i s-a adus la cunoştinţă despre faptul că 

refuzul său de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către A.S.S.M.B. 

determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice Proiectului şi nu este imputabil 

A.S.S.M.B. și/sau operatorului economic emitent al voucherelor și/sau farmaciilor/unităților 

sanitare afiliate pentru implementarea Proiectului. Dacă datele cu  caracter  personal  furnizate de 

beneficiar  sunt  incorecte  sau  vor  suferi  modificări (schimbare  domiciliu,  statut  civil,  etc.), 

acesta din urmă se obligă, prin semnarea prezentului, să informeze, în  scris,  A.S.S.M.B.,  în timp 

util.  

11.2. Beneficiarul confirmă, prin semnarea prezentului contract,  că a citit conținutul acestuia, 

precum și al Regulamentului de implementare a proiectului pentru efectuarea cursurilor de 

formare profesională „DOCTORI PENTRU BUCUREŞTI”, că a înţeles conţinutul acestora și că 

obligațiile asumate prin prezentul contract reprezintă voinţa sa.  

11.3. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 

contractante.  

11.4.  Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre 

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.  

11.5 Prezentul contract s-a întocmit, la sediul A.S.S.M.B,  în doua expemplare originale, câte unul 

pentru fiecare parte contractanta, astazi_________________________. 

 

 Sunt de acord să primesc pe adresa de e-mail informații despre campaniile desfașurate de 

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti. 

 

           Administrația Spitalelor și                           DOMNUL /DOAMNA 

 Serviciilor Medicale București                    __________________________         

         

                             Prin,                      Semnătură__________________ 

             Manager de Proiect     

                Dr. Turkes Ablachim                                                  

                                                                                             

       

            Responsabil Financiar       

     Ec.Veronica Sîrbu         

 
 

 Consilier Juridic Proiect 

     Camelia Constantin  
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