
 

 

 
 

Contract  de prestari servicii 

Nr. 2.020 data 04.05.2020 

 

În temeiul Legea 98/2016 privind achizitiile Publice si HG nr. 395/2016  pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice  , între: 

2.Partile 

 SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN “Dr.Constantin Gorgos”cu sediul 

in Bdul. Nicolae Grigorescu, nr.41, tel 021341.20.31, fax 021341.20.35  cod 

fiscal14908162, cont trezorerie RO79TREZ7035041XXX000151 deschis la 

Trezoreria sector 3 reprezentată prin Ec Mariana Valy BESOIU- MANAGER in 

calitate de Beneficiar de servicii, pe de o parte 

    Şi 

 

Cabinet de avocatura “Bombescu Ioan Marius’’  cu sediul in localitatea 

Bucuresti   , Bulevardul I.C. Bratianu nr 34 , nr de identificare : 24145556, telefon  

0726.727.471 , e-mail: mariusbombescu@yahoo.com , reprezentat prin Avocat 

Bombescu Ioan Marius ,  in calitate de PRESTATOR   

 

3. Obiectul principal al contractului   

3.1 - Prestatorul se obligă să presteze  servicii de consultanţă juridică mixtă şi 

comercială cu preluarea, promovarea, susţinerea litigiilor în cadrul instantelor de 

judecată competente, precum şi executarea cauzelor sustinute în beneficiul spitalului 

, precum si consultanta /avizare documente premergatoare achizitiilor publice ,  

intocmirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari ale operatorilor economici , 

reprezentare in fata C.N.S.C. , avizarea contractelor de prestari 

servicii/furnizare/lucrari, consultanta in vederea intocmirii si redactarii 

adreselor/raspunsurilor catre autoritatile locale/centrale  in conformitate cu 

prevederile Detaliului de Achizitie Directa nr. 25535612/29.04.2020. 

3.2 -  Beneficiarul de servicii se obligă să platească preţul convenit în prezentul 

contract pentru serviciile prestate.  

4. Preţul contractului 

4.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre 

beneficiar,  este de 3.200,00 lei/ lunar la care se adauga TVA in valoare de 608,00 lei 

.  

Valoarea totala a contractului pana la data de 31.12.2020 este de 30.464,00 lei   

4.2. Plata sumelor datorate de catre Beneficiar se va face, prin ordin de plata, pana la 

data de 30 ale lunii pentru luna anterioara in baza facturii depuse de catre prestator  

in prima decada a lunii curente pentru luna anterioara. 

4.3. Factura va fi insotita de un raport de activitate. 
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5. Durata contractului 

5.1  Durata prezentului contract este: 04.05.2020  – 31.12.2020 cu posibilitatea 

prelungirii duratei prin act aditional, dar nu mai mult de 4 luni din anul 2021 cu 

incadrarea in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli .  

6.  Obligaţiile principale ale prestatorului 

6.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele prezentate în stasurile 

in vigoare,  conform legislatiei in domeniu. 

6.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termenul stabilit maxim . 

6.3. Prestatorul se obligă să despagubească beneficiarul de servicii împotriva oricăror   

reclamaţii şi acţiuni în justiţie, in legatura cu serviciile prestate-intocmirea eronata a 

documentatiilor solicitate. 

6.4. Sa respecte programul stabilit. 

6.5. Sa presteze servicii juridice de specialitate conform competentelor si 

autorizatiilor ce le detine. 

6.6.Sa respecte confidentialitatea conform legislaţiei în vigoare. 

6.7. Sa-si exercite activitatea cu buna – credinta si potrivit uzantelor cinstite, 

abtinandu-se de la orice act sau fapt care ar aduce prejudicii beneficiarului in realatia 

contractuala pe care acesta o are cu clientii sai. 

6.8. Sa aiba la zi si in termen de valabilitate toate autorizatiile si certificarile cerute 

de lege si alte institutii ce reglementeaza activitatea juridica in Romania pentru 

specialitatea sau competenta ce o exercita. 

6.9. Sa respecte R.O.I .si R.O.F. ale  Spitalului de Psihiatrie TITAN “ Dr.Constantin 

Gorgos”. 

 7. Obligaţiile principale ale beneficiarului de servicii 

7.1. Sa achite prestatorului lunar, in decada a treia a lunii urmatoare, contravaloarea 

serviciilor efectuate in luna anterioara de catre acesta, respectiv  remuneratia bruta 

stabilita în cuantumul mentionat in pct.4.1. din prezentul contract. 

8. Alte responsabilităţi ale părţilor 

8.1. Beneficiarul accepta ca prezentul contract civil de prestari servicii nu creeaza un 

raport de subordonare ierarhica sau orice alta natura a prestatorului fata de Beneficiar 

sau organele de conducere ale acestuia. 

8.2. Prestatorul accepta si recunoaste ca prezentul contract de prestari servicii 

presupune o activitate ocazionala si limitata in timp care se circumscrie exclusiv 

obiectului contractului asa cum este definit la art.3. 

8.3. Prestatorul  consimte ca toate cheltuielile ocazionate de desfasurarea activitatilor 

din prezentul contract, incluzand dar fara a se limita, cheltuielile de deplasare sau alte 

cheltuieli de aceasta natura, sunt suportate de Prestator. 

8.4. Onorariul prevazut la art.4.1. este singura forma de remuneratie a serviciilor 

desfasurate de Prestator in cadrul prezentului contract. 

8.5. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului. 

8.6. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a 

stabili conformitatea lor cu prevederile legislatiei în vigoare. 



 

 

9. Litigii  

9.1. Părţile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul 

sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 

9.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi 

prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare 

poate solicita ca disputa să se soluţioneze  de către instanţele judecatoreşti din 

Bucuresti .  

10. Amendamente  

10.1 - Parţile 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 legitime ale acestora şi care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii contractului. 

11. Protectia datelor cu carácter personal  

În temeiul și/sau în legătură cu Contractul, anumite date cu caracter personal ale 

persoanelor fizice care au calitatea de reprezentanți, persoane de contact, angajați 

ai Părților (denumite în continuare „Persoanele vizate”) sunt sau vor fi puse la 

dispoziția Părților fie în cuprinsul acestui Contract, fie prin transmitere ulterioară 

între Părți. Astfel, vor putea fi prelucrate (inclusiv prin colectare, stocare și 

utilizare) următoarele categorii de date cu caracter personal ale Persoanelor 

vizate: nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, semnătura, funcția, în 

legătură cu reprezentanții sau persoanele de contact ale celeilalte Părți. Aceste date 

vor putea fi colectate fie de la cealaltă Parte, fie direct de la Persoanele vizate. 

Fiecare Parte se obligă să prelucreze datele personale ale Persoanelor vizate doar 

în scopul stabilirii, derulării, monitorizării și ținerii evidenței relațiilor de afaceri 

dintre ele desfășurate in temeiul Contractului și este răspunzătoare față de cealaltă 

Parte pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a unei încălcări de către aceasta a 

dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor, a legislației române 

în domeniu, precum și a prezentului Contract. 

Pentru a asigura informarea la timp, transparentă și relevantă a Persoanelor 

vizate, conform cerințelor legislației aplicabile în domeniu, fiecare Parte va 

întocmi și va fi răspunzătoare pentru conținutul propriei sale note de informare cu 

privire la prelucrarea de date cu caracter personal pe care o desfășoară în legătură 

cu Persoanele vizate ale celeilalte Părți, precum si pentru orice prejudicii cauzate 

(inclusiv sancțiuni aplicate) ca urmare a neîndeplinirii, total sau parțial, a acestei 

obligații care-i revine. Totodată, pentru facilitarea procesului de comunicare cu 

Persoanele vizate, fiecare Parte se obligă să comunice către Persoanele sale vizate 

nota de informare a celeilalte Părți în numele acestei Părți în termen de cel mult 15 

(cincisprezece) zile de la momentul primirii respectivei note de informare de la 

cealaltă Parte, și să furnizeze celeilalte Părți în scris de îndată dovada comunicării. 



 

 

Părțile își vor comunica reciproc notele de informare pentru Persoanele lor vizate 

în cel mult 30 (treizeci) de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Contract. 

Datele cu caracter personal prelucrate de fiecare Parte trebuie să fie exacte, 

complete și actuale. În acest scop, fiecare Parte o va informa pe cealaltă Parte de 

îndată în cazul în care Persoanele vizate i-au comunicat orice modificare a datelor 

cu caracter personal prelucrate conform prezentului articol. 

Partile se obligă reciproc să implementeze, să mențină și să opereze măsuri 

tehnice și organizatorice suficiente și adecvate care să îndeplinească cerințele 

legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal pentru a asigura 

securitatea, confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea datelor cu caracter 

personal și protejarea lor împotriva prelucrării (inclusiv utilizării) neautorizate sau 

nelegale și împotriva pierderii accidentale, distrugerii și/sau deteriorării lor; la 

cererea în scris a celeilalte Părți, fiecare Parte va prezenta dovezi ale respectării 

în concret și corespunzător a acestor obligații. 

Fiecare Parte se obligă să notifice în scris, imediat sau în cel mult 24 de ore, pe 

cealaltă Parte, cu privire la orice plângere și/sau cerere care se referă la 

prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor sale vizate, sau la 

respectarea legislației in vigoare sau a instrucțiunilor celeilalte Părți în această 

materie, ori, dupa caz, sau cu privire la orice incident de securitate privind aceste 

date. 

Oricind pe parcursul derularii raporturilor lor de afaceri în temeiul și/sau în 

legătură cu acest Contract, fiecare dintre Părți, la solicitarea celeilalte Parti și/sau 

a Persoanelor vizate, precum și la încetarea raporturilor de afaceri în 

temeiul și/sau în legătură cu acest Contract, în termen de 15 (cincisprezece) zile 

calendaristice de la solicitare, respectiv încetarea raporturilor de afaceri, fiecare 

Parte se obligă să șteargă datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate ale 

celeilalte Părți, cu exceptia cazurilor în care este îndreptățită să stocheze și/sau să 

prelucreze în continuare aceste date, total/parțial, în baza unei prevederi legale, a 

unui interes legitim, și/sau în cazul în care a obținut în mod legal consimțământul 

vreuneia dintre Persoanele vizate ale celeilalte Părți. La solicitarea oricăreia dintre 

Părți sau a unei Persoane vizate a acestei Părți, cealaltă Parte va transmite în scris 

dovada respectarii obligaților prevazute în prezentul articol, și/sau motivele pentru 

care este îndreptățită să stocheze și/sau să prelucreze în continuare datele 

personale respective. 

La solicitarea oricăreia dintre Părți sau a unei Persoane vizate a acestei Părți, 

cealaltă Parte va transmite în scris dovada respectarii obligaților prevazute în 

prezentul articol, și/sau motivele pentru care este îndreptățită să stocheze și/sau 

să prelucreze în continuare datele personale respective. 



 

 

Părțle se obligă să-și ofere, cu celeritate, în mod rezonabil și cu bună-credință, 

asistență și cooperare reciprocă la solicitarea oricăreia dintre acestea în vederea 

respectarii obligațiilor lor în ceea ce privește datele cu caracter personal ale 

Persoanelor vizate în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția acestor 

date. 

În contextul îndeplinirii obligațiilor menționate în Contract, datele cu caracter 

personal ale Persoanelor vizate vor putea fi transferate în străinătate, către state 

din Uniunea Europeană („UE”), Spațiul Economic European („SEE”), ori din 

afara UE sau a SEE. Orice transfer de date cu caracter personal realizat de oricare 

din Părți va respecta cerințele legale prevăzute în legislația aplicabilă, incluzând 

Regulamentul UE nr. 679/2016. 

În cazul și în măsura în care oricare dintre Părți va acționa, în calitate de persoană 

împuternicită pentru cealaltă Parte, în legătură cu date cu caracter personal 

prelucrate în temeiul și/sau în legătură cu Contractul, Părțile se obligă să încheie 

un acord de prelucrare a datelor în conformitate cu prevederile Art. 28 

din Regulamentul general privind protecția datelor sau orice prevedere legală 

subsecventă echivalentă a acestuia, pentru a asigura conformitatea cu cerințele 

legale aplicabile cu privire la o astfel de prelucrare de date cu caracter personal. 

12. Forţa majoră 

12.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

12.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

12.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 

majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia 

acesteia. 

12.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau 

la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

12.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai 

mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de 

plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte 

daune-interese. 

13. Comunicări/Notificări 

13.1. In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi 

considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa 

mentionata in prezentul contract, in scris prin serviciul postal, prin scrisoare 

recomandata cu confirmare de primire. 

13.2. In cazul unor situatii urgente, comunicarea poate fi facuta si telefonic.  

13.3. In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax , comunicarea 

se considera primita de destinatar in prima zi lucratoare celei in care a fost expediata. 



 

 

13.4.Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din 

parti daca nu sunt consemnate prin una din modalitatile mai sus prevazute. 

13.5. In situatia in care una din parti isi schimba adresa sau numerele de telefon/fax 

are obligatia notificarii celeilalte parti in maxim 5 zile de la data modificarii. 

13.6.In cazul in care obligatia de la punctul 5 nu este indeplinita, toate 

comunicarile/notificarile transmise partii respective vor fi considerate valabile si 

opozabile partii in cauza care nu va putea invoca neprimirea acestora. 

14. Legea aplicabilă contractului 

14.1.- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

15.Încetarea contractului 

15.1.Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii: 

a) la termenul pentru care a fost încheiat; 

b) prin acordul partilor; 

c) la intiativa oricarei parti, pe baza unei notificari prealabile transmise cu 

5 zile inainte de data propusa pentru incetare; 

d) in caz de lichidare, dizolvare sau insolventa/faliment a uneia dintre 

parti. 

16.Confidentialitate 

16.1. Nici o parte nu poate dezvalui informatii continute in acest contract fara 

consimtamantul prealabil al celeilalte parti. Nici o parte nu poate opri pe cealalta sa 

furnizeze informatii cerute in baza unor solicitari din partea autoritatilor ofiliale sau 

prin proceduri legale. 

Parţile au înteles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte , azi 04.05.2020 .     

   

        BENEFICIAR ,                  PRESTATOR, 

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN                 Cabinet de avocatura 

      „Dr.Constantin Gorgos”,    ,,Bombescu Ioan Marius’’   

           

MANAGER                                                          Reprezentat prin Avocat: 

    Ec Mariana Valy BESOIU                                       Bombescu Ioan Marius                             

                

                                   

      DIRECTOR MEDICAL , 

      Dr. Silvia NASTASE   

 

 

       SEF SERV. ADMINISTRATIV ,  

         Ec. Nicoleta NECULA  
 


