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                                      Contract de  prestari servicii 

Nr. 164 / 08.01.2020 

 
 

Preambul 

        In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii Guvernului nr. 395/2016 

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

de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice s-a incheiat 

prezentul contract de prestari servicii  

Intre 

1.  SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL cu sediul in Techirghiol, 

str. Dr. Victor Climescu nr.34 – 40, judet Constanta, telefon 0241/481.721, fax 0241/735.705, Cod fiscal 

4300868, Cont deschis la Trezoreria Eforie, reprezentat legal prin manager – ALMASAN Elena-

Roxana , în calitate de achizitor, pe de o parte 

si  

2. CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA CONSTANTA (de pe langa 

AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA CONSTANTA), cu sediul in Bd. 

Tomis, nr. 145, Constanta,  telefon/fax: 0241/521111, cod fiscal  12650465,  Aviz de functionare MSF 

nr. 794/26.06.2003, cont, reprezentat prin director - MUTU Lisi, in calitate de prestator, pe de alta 

parte. 

 

2. Definiţii  

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  

b. achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor 

prestate conform contractului; 

f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea 

şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, 

incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 

embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 

asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 

executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

j. zi – zi calendaristică; an - 365 de zile. 
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3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in 

mod diferit. 

 

                   Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1 Prestatorul se obligă să presteze "SERVICII DE SUPRAVEGHERE ÎN FUNCŢIONAREA ŞI 

MONITORIZAREA APARATURII MEDICALE aflată în dotarea Sanatoriului Balnear şi de 

Recuperare Techirghiol", în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 

prezentul contract. 

4.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pentru serviciile prestate in cadrul SANATORIULUI BALNEAR 

si  de RECUPERARE TECHIRGHIOL pretul convenit in prezentul contract 

  

5. Preţul contractului 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor,  este de 

42.000 lei (3.500 lei/luna) reprezentand supravegherea a  aparatelor/dispozitivelor medicale existente. 

Prestatorul nu este platitor de TVA. 

5.2. Plata facturilor se va efectua in termen de maximum 30 zile de la emiterea acesteia de catre prestator 

sau in limita creditelor bugetare aferente angajamentului la contract conform OMFP 1792/2002, 

factura ce trebuie insotita de procesul verbal de supraveghere (Anexa nr.1) semnat si in care au fost 

facute mentiunile despre serviciile supuse facturarii, raportul de supraveghere lunar si registrul general 

actualizat lunar. 

 

6. Durata contractului 

6.1 Prezentul contract este in vigoare pentru perioada Ianuarie – Decembrie  2020.  

 

7. Documentele contractului: 

7.1 Documentele contractului sunt:  

a) referat de necesitate nr.22595/23.12.2019; 

b) nota de estimare nr.22600/23.12.2019; 

c) nota justificativa nr.22601/23.12.2019, 

d) oferta prestatorului inregistrata cu nr.22657/24.12.2019. 

 

8.  Obligaţiile principale ale prestatorului 

8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si performantele prezentate in propunerea 

tehnica, anexa la contract.  

8.2 Serviciile de supraveghere în funcţionare şi monitorizare a aparaturii medicale constau in : 

    - supraveghere lunara la aparatura medicala conform graficului de prestari;  

    - interventie in 48 de ore de la solicitarea telefonica, aceasta realizandu-se in intervalul 8:00 - 18:00, 

de luni pana vineri si in afara sarbatorilor legale; 
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    - asigurarea de suport logistic prin intermediul telefonului pentru rezolvarea problemelor minore ce 

tin de evidenta dispozitivelor medicale; 

  - actualizarea evidentei dispozitivelor medicale, la utilizator, prin întocmirea Registrului General al 

dispozitiveormedicale; 

  - completarea şi verificarea Fişelor de mentenanta pentru fiecare aparat;  

  - emiterea de avize de casări pentru dispozitivele medicale ieşite din perioada de valabilitate/ ieşite din 

uz contracost; 

  - verificarea valabilităţii avizelor de funcţionare/ auditului de menţinere a avizului de funcţionare 

pentru unităţile service care întreţin, verifică şi repară dispozitivele medicale din dotarea unităţii 

sanitare; 

  - planificarea pentru controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale aflate in utilizare, 

specifice unitatii (Sterilizatoare cu aer cald/cu abur , Instalatii cu radiatii ionizante; Dispozitive medicale 

cu functie EKG -electrocardiografe si monitoare) conform art.10 lit.c al Ordinului Nr. 308/2015 

  - conform normelor metodologice aprobate prin ordinul ministrului si Legii 95/2006, titlul XX, art 933, 

lit.f) se vor raporta ANMDM semestrial , toate dispozitivele medicale existente in unitate, inregistrate in 

evidentele contabile ca mijloace fixe, indiferent de modul de procurare a acestora,  

  - Consultanta/asistenta tehnica acordata serviciului de achizitii si contabilitate in ceea ce priveste 

domeniul dispozitivelor medicale (ex: intocmirea documentatilor pentru avizarea la locul utilizarii 

pentru aparatele secod-hand sau primite prin donatie/sponsorizare 

  - Emiterea de avize de casari pentru dispozitivele iesite din perioada de valabilitate (uzate fizic)/ iesite 

din uz (uzate moral), contracost , numai pe baza de comanda din partea achizitorului. 

8.3 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu Graficul de intretinere pe luni . 

8.4 Prestatorul va efectua lunar monitorizarea  la cate o serie de aparate medicale, conform graficului de 

intretinere pe luni. 

Achizitorul nu va primi la plata factura lunara, daca aceasta nu este insotita de procesul verbal de 

supraveghere semnat (Anexa nr.1) si in care au fost consemnate mentiunile despre serviciile supuse 

facturarii, raportul de supraveghere lunar si registrul general actualizat lunar 

8.5 Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si 

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in 

care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre 

achizitor. 

 8.6 Prestatorul  se obliga sa raspunda material si civil, suportand toate consecintele dupa caz, pentru 

prejudiciile aduse beneficiarului;  

8.7 Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea, fata de terti, a informatiilor si a oricaror date pe 

care le detine ca urmare a desfasurarii activitatii; 

8.8 Prestatorul se obliga la instruirea personalului sau in sensul interzicerii culegerii de date si 

informatii ; 

8.9 Prestatorul va considera toate informatiile care ii sunt puse la dispozitie drept confidentiale. In acest 

sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al beneficiarului, prestatorul si 

personalul sau, nu vor comunica niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie 
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confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie 

primita in cursul sau ca rezultat al derularii prezentului contract. 

8.10 Prestatorul este obligat sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea 

datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, 

dezvaluirii sau accesului neautorizat, in conformitate cu Regulamentul UE 679/2016, aplicabil in RO 

din data de 25.05.2018, si alte prevederi legale pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

 

9.  Obligaţiile principale ale achizitorului 

9.1 Achizitorul se obligă să respecte prescriptiile tehnice privind manipularea si folosirea produselor 

care fac obiectul prezentului contract; 

9.2 Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul convenit; 

9.3 Achizitorul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate, in termen de cel mult 30 de zile de 

la data primirii facturii de catre prestator sau in limita creditelor bugetare aferente angajamentului la 

contract,  factura fiind insotita de documentele mentionate la pct.5.2 din contract 

9.3 Achizitorul va solicita serviciile oferite de catre prestator prin comanda emisa in primele 5 zile 

lucratoare ale lunii in care se solicita prestarea acestora. 

9.4 Achizitorul se obliga sa asigure prestatorului un spatiu corespunzator necesar desfasurarii activitatii. 

9.5 Să verifice si sa confirme printr-o persoană desemnată, lunar, modul de completare a Fişelor de 

evidenta si mentenanta  şi a Registrului General al dispozitivelor medicale şi să facă observaţii dacaeste 

cazul, in raportul de supraveghere care va însoţi factura emisă de prestator. 

9.6 Să repare în cel mai scurt timp, prin firme autorizate aparatele semnalate ca neconforme şi/sau 

nefuncţionale de către prestator prin raportul  de supraveghere pe care acesta îl întocmeşte lunar.  

 

10.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatoruluil nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu 0.02% din preţul contractului pentru fiecare zi de intarziere, până la îndeplinirea efectivă 

a obligaţiilor, respectiv recepţia produselor. 

10.2 În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 60 de zile de la expirarea 

perioadei convenite la pct.8.3, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu 0.02% din plata neefectuată pentru fiecare zi de inatrziere. 

10.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil 

si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde plata de 

daune-interese. 

10.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să 

nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, 

furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită 

pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 

  

                                                    Clauze specifice 

   

11. Alte responsabilitati ale prestatorului 

11.1 (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 

promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
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(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, 

instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si 

pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate 

deduce in mod rezonabil din contract.   

11.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de 

prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de 

prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  

11.3 Prestatorul va confirma în fişa de evidenta si mentenanta a aparatului, operaţiunile efectuate de 

firma de service. 

 

12. Alte responsabilitati ale achizitorului 

12.1 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care 

acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului. 

 

13. Recepţie şi verificări  

13.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile din propunerea tehnică.  

13.2  Recepţia serviciilor se va face lunar şi se va întocmi un proces verbal în care se vor consemna toate 

serviciile prestate de prestator în luna respectivă.  

Achizitorul nu va primi la plata factura lunara, daca aceasta nu este insotita de procesul verbal 

semnat (Anexa nr.1)  in care au fost facute mentiunile despre serviciile supuse facturarii . 

13.3 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 

obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest 

scop. 

 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

14.1 (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în termen de cel mult 24 de ore de la 

semnarea contractului de către ambele părţi.  

(2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului. 

14.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi 

terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, 

termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau 

ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea 

contractului de către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 

acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  

14.3 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 

intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului. 
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15. Incetarea si rezilierea contractului 

15.1 Prezentul contract inceteaza prin: 

- ajungerea la termen (conform art. 6.1) 

- rezilierea unilaterala de catre oricare parte, comunicata pe calea notificarii 

- rezilierea de drept, in cazul deschiderii procedurii de reorganizare juridica si de faliment, asupra 

oricarei parti contractante. 

15.2 Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul fără a fi 

necesar respectarea unui termen  de preaviz, in situatia in care fondurile alocate sunt redistribuite 

pentru incheierea de acorduri cadru pentru proceduri de achizitii publice centralizate de 

Ministerul Sanatatii , conform OUG 71/2012 (modificata) si a normelor de aplicare ale acesteia. 

 

16. Amendamente  

16.1 Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional. 

 

17.Protectia muncii 

17.1 Prestatorul se obliga sa asigure instruirea, insusirea si respectarea de catre angajatii proprii a 

masurilor de protectie impotriva riscurilor de vatamare specifice activitatilor desfasurate in vederea 

indeplinirii obligatiilor asumate prin prezentul contract. 

17.2  Prestatorul va asigura : 

 angajatilor proprii echipament individual de protectie corespunzator riscurilor de accidentare si 

imbolnavire profesionala la care pot fi expusi pe toata durata desfasurarii operatiunilor 

necesare pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor asumate de catre prestator prin prezentul 

contract; 

 pentru desfasurarea operatiunilor necesare indeplinirii obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, numai personal a carui aptitudine pentru munca este certificata de medicul de 

medicina muncii conform legislatiei in vigoare (H.G. 1425 / 2006 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr..319 / 2006).  

17.3 Raspunderea privind comunicarea, cercetarea si inregistrarea eventualelor accidente de munca 

produse pe durata si in legatura cu executarea prezentului contract revine (sub toate aspectele si 

indiferent de gravitate) prestator. 

 

18.Protectia mediului 

18.1 Prestatorul este responsabil cu gestionarea si eliminarea deseurilor de orice natura, rezultate in 

urma desfasurarii operatiunilor necesare pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor asumate de catre 

prestator prin prezentul contract, cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul gestionarii 

transportului si eliminarii deseurilor (O.U.G. 195/2005 aprobata si modificata prin Legea 265/2006 

privind protectia mediului). 

18.2 Prestatorul va asigura personal competent si instruit corespunzator cu privire la aspectele de 

protectia mediului specifice activitatilor desfasurate. 

18.3 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin 

lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 

vatamate din vina prestatorului.  
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18.4 In situatia producerii unui incident / accident cu impact de mediu din vina sa, prestatorul suporta 

costul pentru repararea prejudiciului potrivit principiului “poluatorul plateste” (O.U.G. 68/2007 

privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciilor asupra mediului). 

 

19. Prevenirea si stingerea incendiilor 

19.1 Prestatorul este pe deplin responsabil de respectarea regulilor de prevenire si stingere a 

incendiilor pe toata durata executarii contractului, conform prevederilor legale in vigoare (Legea 

307/2006 privind apararea impotriva incendiilor). 

 

20. Forţa majoră 

20.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

20.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

20.3 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. 

20.4 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. 

20.5 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. 

 

21. Soluţionarea litigiilor 

21.1 Achizitorul şi  prestatorul 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. 

21.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele 

judecatoreşti din România.  

 

22. Limba care guvernează contractul 
22.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

23. Comunicări 

23.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

23.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, serviciu postal, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

24. Legea aplicabilă contractului 
24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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25. Dispoziţii finale 

25.1 Părţile convin de comun acord ca sumele încasate necuvenit de prestator, stabilite în urma unor 

verificări efectuate de organisme abilitate prin lege, să fie suportate de către prestator împreună cu 

foloasele realizate aferente ca fiind ilegale 

 

Contractul a fost încheiat astăzi, ________________,  în 2 exemplare originale, cate unu pentru 

fiecare parte. Prezentul contract contine un numar de 10 (zece) pagini, incluzand si anexa nr.1 

 
Achizitor, 

SANATORIUL BALNEAR SI DE 

RECUPERARE TECHIRGHIOL 

Prestator, 

CENTRUL JUDETEAN DE  

APARATURA  

MEDICALA CONSTANTA 

     MANAGER 

     Elena-Roxana ALMASAN 

 

 

 

 

 

           DIRECTOR 

           Ec. Lisi MUTU  

 

 

 

 

     DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL 

  Mariana STAN 

 VIZA CFPP 

     Florinela LUNGU  

 

 

 

    COMPARTIMENT JURIDIC, 

     Ioana CASANDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

                            MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
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     ANEXA NR. 1 

 

La contractul de prestari servicii nr. 164 / 08.01.2020 

 

PROCES  VERBAL  luna  ______________  

 de Supraveghere dispozitive medicale 

 

1 - Verificarea Intretinerilor periodice/Reviziilor tehnica/reparatiilor - conform proceselor verbale / 

rapoartelor de service emise de catre prestatorul BTL Romania SRL/sau alt prestator 

2 - Completarea si actualizarea registrului general (scris)  al dispozitivelor medicale in colaborare cu 

serviciul contabilitate  si completatarea fiselelor tehnice de mentenanta conform rapoartelor de service 

emise de prestatorul care face mentenanta aparatelor, pentru urmatoarele dispozitive medicale: 

 

Nr. 

Crt 
Sectie Dispozitiv medical Tip Nr. Inv./serie 

Supraveghere 

mentenanta / 

reparatie 

nr.PV / data 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8         
  

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15      

16      

……………………………………………………………………………………………………………

………...………………. 

 

3 - Raportarea semestriala a tuturor dispozitivelor medicale conform art. 933 la Legea 95/2006 - legea 

privind reforma in domeniul sanatatii.  
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4 - Planificarea si transmiterea atre ANMDM a listei dispozitivelor medicale supuse verificarii prin 

controlul periodic conform art.9 al Ordinulul 308/2015 - privind controlul prin verificare periodica a 

dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare 

 

5 - Evidenta reparatiilor efectuate de prestatorul de mentenanta:  

 

Nr. Sectie Denumirea si tipul aparatului TIP 

Nr. 

inv./ 

serie 

1         

2         

 

6 - Verificarea valabilitatii avizelor de functionare pentru firmele care intretin si repara aparatura 

medicala: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7 - Consultanta/asistenta tehnica acordata serviciului de achizitii si contabilitate in ceea ce priveste 

domeniul dispozitivelor medicale(ex: intocmirea documentatilor pentru avizarea la locul utilizarii 

pentru aparatele secod-hand sau primite prin donatie/sponsorizare) 

Aparatele defecte sunt mentionate si in Rapoartele de service atasate de catre prestatorul de 

mentenanta si in Registrul General  

 
                                       Achizitor, 

                SANATORIUL BALNEAR SI DE 

                RECUPERARE TECHIRGHIOL 

Prestator, 

CENTRUL JUDETEAN DE  

APARATURA  

MEDICALA CONSTANTA 

 


