CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate
din ambulatoriu pentru specialităţile clinice - consulturi interdisciplinare

Nr.^Şgg/ C3th 2eib

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENTA ARAD, cu sediul in Arad,
P-ta
Spitalului
nr.1-3, judeţ
Arad,
Cod
fiscal:
3519879,
cont
R032TREZ0215041XXX006909, deschis la Trezoreria Municipiului Arad,
reprezentat prin Manager Dr. Mirandolina Prişcă in calitate de prestator,
şi
SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAŞ cu sediul in Loc. Căpâlnaş nr.245
comuna Birchis cod fiscal 3678394, cont R045TREZ24F660601200130X deschis la
Trezoreria Operativă Săvârşin , reprezentat prin Manager Hotaran Claudia in calitate
de beneficiar,
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.l: Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale ,
respectiv consultaţii în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu - consulturi
interdisciplinare, conform anexei 7 la Ordinului ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentru anii 2014 -2015 şi normelor metodologice de aplicare a acestuia pentru
următoarele specialităţile clinice:
1 Alergologie şi imunologie clinică
2 Boli infecţioase
3 Cardiologie
4 Chirurgie cardiovasculară
5 Chirurgie generală
7 Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă
8 Chirurgie toracică
9 Dermatovenerologie
10 Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
11 Endocrinologie
12 Gastroenterologie
13 Hematologie
14 Medicină internă
15 Nefrologie
16 Neurochirurgie
17 Neurologie

18 Oncologie medicală
19 Obstetrică-ginecologie
20 Oftalmologie
21 Otorinolaringologie
22 Ortopedie şi traumatologie
23 Pneumologie
24 Reumatologie
25 Urologie
26 Chirurgie vasculară
27 Chirurgie orală şi maxilo-facial
Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile
clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
1.1 servicii medicale - consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală,
1.2 servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări
ale bolilor cronice
1.3 servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni cronice
1.4 depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic
1.5 servicii diagnostice şi terapeutice
III.DURATA CONTRACTULUI
Art.2: Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31
decembrie 2016.
Art.3: Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul.
IV.
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
A. Obligaţiile furnizorului:
Art.4: Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă Arad are următoarele obligaţii:
1. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare;
2. să informeze asiguraţii cu privire la drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea
drepturilor pacientului nr. 46/2003 şi normele de aplicare a acesteia;
3. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la
asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
4. să factureze lunar activitatea realizată ; factura se va emite la începutul lunii
urmatoare celei in care s-au prestat serviciile si se va depună la beneficiar pana in
cea de-a treia zi lucratoare din luna in care se emite fiecare factura,
5. sa intocmeasca lunar evidenta distincta a cazurilor ce fac obiectul prezentului
contract utilizând în acest scop formularul prevăzut în norme pe care il va inainta
beneficiarului odata cu factura pentru luna respectiva;
6. să asigure respectarea prevederile actelor normative referitoare la sistemul
asigurărilor sociale de sănătate;
7. să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fară nicio discriminare,
folosind formele cele mai eficiente de tratament;
8. să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pacienţilor
intemati in cadrul Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş pe baza solicitării medicului
curant

9. să informeze medicul curant, cu privire la diagnosticul şi tratamentele efectuate
şi recomandate;
10. să aducă la cunostinta personalului din subordine prevederile prezentului
contract în vederea aplicării acestora;
B. Obligaţiile beneficiarului:
Art.5: Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş are următoarele obligaţii:
1. să solicite în foaia de observaţie a pacientului internat consultul de specialitate
2. să trimită pacientul la sediul furnizorului impreună cu întreaga documentaţie
necesară consultului de specialitate;
3. sa intocmeasca evidenta distincta a cazurilor ce fac obiectul prezentului
contract si sa raporteze lunar către casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat
contracte aceste consultaţii, precum şi unitatea sanitară unde au fost efectuate,
utilizând în acest scop formularul prevăzut în norme;
4. să efectueze plata serviciilor medicale furnizate conform modalitătii de plata
stabilite prin prezentul contract.
5. să asigure respectarea prevederile actelor normative referitoare la sistemul
asigurărilor sociale de sănătate;
6. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor
sociale de sănătate, respectiv cele privind evidenţele obligatorii, cele cu regim special
şi cele tipizate;
7. să informeze asiguraţii cu privire la drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea
drepturilor pacientului nr. 46/2003 şi normele de aplicare a acesteia;
8. să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la
asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
9. să aducă la cunostinta personalului din subordine prevederile prezentului
contract în vederea aplicării acestora
10. sa notifice furnizorului in maxim 5 zile lucratoare de la primirea facturii,
eventualele inadvertenţe observate raportat la serviciile solicitate
11 sa asigure transportul pacientului precum si un insotitor calificat pe toata perioada
vizitei acestuia la locaţiile furnizorului

.

V. MODALITĂŢI DE PLATĂ
Art.6: Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu
este tarif pe serviciu medical exprimat în puncte ( 1,9 lei/punct) conform normelor de
aplicare a Contractului Cadru pentru anii 2014-2015 , Procedurile diagnostice şi
terapeutice, punctajul aferent şi specialităţile în ambulatoriul de specialitate.
Art. 7: Plata serviciilor medicale furnizate se face in termen de 30 de zile de la data
facturării.
VI. CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE
Art. 8: Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte
criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, elaborate în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

VII.RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art.9: Efectuarea de servicii medicale care exced prevederile contractuale se face
pe propria răspundere si nu atrage nici o obligaţie din partea unitatii sanitare
trimitatoare.
Art.10 In situatia in care se constata nerespectarea obligaţiilor contractuale,
prezentul contract va inceta de plin drept, fara punerea in întârziere si fara nici o
procedura prealabila, iar partea lezata are dreptul de a cere daume materiale in raport
cu eventualul prejudiciu produs. Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea
în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.
A rt.ll: (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data
semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă
majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă
majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile
inundaţii, embargo.
(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de
5(cinci) zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să
prezinte un-act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, prin
care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la
invocarea forţei majore şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu
procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului
de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi
prin neanunţarea
în termen.
/V
(3) In cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului
contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte poate cere
rezoluţiunea contractului.
VIII. CONDIŢII DE REZILIERE SI ÎNCETARE A CONTRACTULUI
Art. 12: Contractul de furnizare de servicii medicale încetează cu data la care a
intervenit una dintre situaţiile următoare:
a) expirarea termenului pentru care a fost încheiat daca nu a intervenit prelungirea
acestuia prin act adiţional semnat de către ambele părţi
b) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea ;
c) acordul de voinţă al părţilor;
d) denunţarea unilaterală a contractului de către una din parti , printr-o notificare
scrisă, cu 15(cincisprezece) zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte
încetarea contractului;

IX.CORESPONDENTA
Art. 13: Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în
scris, prin fax sau direct la sediul părţilor.

X. MODIFICAREA
CONTRACTULUI
/V
Art.14: In condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în
vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi
se vor completa în mod corespunzător.
Art.15: Prezentul contract se poate modifica printr-un act adiţional semnat de
ambele părţi şi este anexă a acestui contract.
XI.SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art.16: (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi
încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei
proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
(2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) sunt de competenţa, instanţelor de
judecată.
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale câte un exemplar
pentru fiecare parte.
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