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Proiect “Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”
ANEXA 5

CONTRACT
DE ACORDARE A VOUCHERULUI AFERENT
PROIECTULUI
„TESTAREA GENETICĂ LA CANCERUL DE SÂN ÎN STADII INCIPIENTE”
Nr. ______/_______ / ______________________

PREAMBUL
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 309/14.06.2018 privind aprobarea Proiectului
„Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”, care prevede acordarea unui sprijin financiar
pentru efectuarea de teste genetice, în sumă de 17.000 Lei/beneficiar, de către Municipiul București prin
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, pentru persoanele diagnosticate cu cancer de
sân, care primesc indicație medicală eliberată de un medic specialist oncolog privind efectuarea de
testare genetică;
- Regulamentul privind implementarea proiectului „Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”;
- Decizia Managerului Proiectului nr. ____/_____/______________ de aprobare a dosarului persoanei fizice
beneficiară a voucherului.
- Raportul Comisiei de Specialitate din cadrul Unității de Implementare a Proiectului (numită prin Decizia
Directorului General nr. 1066/25.09.2018 prin care s-a propus selectarea beneficiarului, în urma
constatării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate stabilite prin Regulamentul aferent proiectului, mai sus
menționat.
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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
București, tel.: 021.310.10.59, fax: 021.310.10.69, e-mail: contact@assmb.ro, reprezentată prin
Coordonator Unitatea de Implementare a Proiectului, dl. jurist Vasile Apostol, numit prin Decizia
Directorului General al A.S.S.M.B. nr……/…....., în calitate de Furnizor,
și

Doamna___________________________________, domiciliată în ____________________________,
str._________________________________ nr _________, identificată prin C.I. seria _____
nr.__________ eliberat de _______________ la data ____________, CNP _______________________, în
calitate de cuplu eligibil în cadrul proiectului (denumit în continuare „Beneficiar”)
Art. 2. Obiectul Contractului
2.1. Obiectul contractului constă în acordarea unui voucher în valoare de 17.000 lei, care va fi utilizat de
beneficiar pentru decontarea următoarelor proceduri medicale, efectuate de Unitatea medicală de specialitate în
efectuarea de testări genetice, ______________________________________, pentru care beneficiarul a optat,
la înscriere în program:

•

testare genetică denumită „__________________________________”- recomandată de medicul
specialist oncolog- care îndeplinește, conform Art. 6.2. din Regulamentul privind implementarea
proiectului ”Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente” , una dintre următoarele
caracteristici:
- furnizează o evaluare precisă a riscului pentru pacienții cu cancer de sân;
- furnizează informații despre subtiparea moleculară originală a cancerului
de sân;
- testarea genetică este efectuată folosind cea mai inovatoare tehnologie;
- deține recunoaștere internațională în materie de reglementare: ASCO,
St. Gallen, ESMO (conform înscrisurilor, rapoartelor, articolelor de
specialitate).

Art. 3. Scopul contractului
Scopul contractului este reprezentat de obținerea de informații medicale, prin testare genetică, ce vor fi
integrate în planul de management al pacientului, în vederea atingerii unor rezultate mai bune. Astfel,
informațiile aduse de testările genetice sunt:
prognostice*: testarea genetică oferă date despre evoluția bolii (de ex.: risc de recidivă, risc de metastazare,
risc de deces, etc);
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predictive: testarea genetică oferă date despre cum va răspunde boala la un anumit tip de tratament;

-

alte tipuri de informații: asocierea cu alte tipuri de boli neoplazice sau non-neoplazice.
*

Informațiile prognostice ajută clinicianul în alegerea unei variante terapeutice eficiente, dar
adecvată riscului bolii, evitându-se toxicitățile nonnecesare. Astfel, în cazul unui cancer mamar cu receptori
hormonali pozitivi, se poate evita chimioterapia, cu efecte secundare semnificative, dacă sunt îndeplinite
recomandările medicale specifice, printre care și aceea a unui prognostic genetic bun.

Art. 4. Durata contractului
4.1. Prezentul contract se încheie începând cu data de _______________ până la data de 31 decembrie a
anului în curs, dată la care se încheie exercițiul financiar bugetar al A.S.S.M.B.
4.2. Prezentul contract poate fi prelungit prin act adițional în situația în care voucher-ul nu va putea fi
utilizat/decontat integral în exercițiul financiar bugetar al anului în curs, conform condițiilor prevăzute în prezentul
contract.
Art. 5. Obligațiile părților

5.1. Obligațiile furnizorului
- obligația predării către beneficiar a voucher-ului ce face obiectul contractului. Voucher-ul va fi predat pe
bază de semnătură;

- obligația înregistrării într-un registru 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, regularității și legalității documentelor financiare și medicale în vederea
decontării cheltuielilor aferente procedurilor medicale;
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- obligația notificării operatorului economic emitent de voucher, în termen de 10 zile de la data primirii din
partea acestuia din urmă, a documentelor justificative privind serviciile medicale prestate în baza
voucher-ului. Notificarea va avea drept obiect acordarea vizei de „Bun de plată” și „C.F.P.” în vederea
decontării de către acesta din urmă, a sumelor alocate procedurilor medicale efectiv realizate;

- obligația încheierii cu beneficiarul, a unui act adițional de prelungire a duratei prezentului contract, în
situația în care voucher-ul nu a putut fi utilizat, în cursul aceluiași an, în care a fost încheiat prezentul
contract și/sau suma aferentă acestuia a fost utlizată parțial până la închiderea exercițiului finaicar-co
bugetar;

- obligația subsidiară a emiterii unui nou voucher către beneficiar, în cazul în care voucher-ul predat inițial a
fost restituit A.S.S.M.B.-ului din cauza neutilizării voucher-ului și/sau nedecontării integrale a serviciilor
medicale în cursul exercițiului financiar bugetar din anul aferent încheierii contractului. Noul voucher va
cuprinde doar diferența de valoare neutilizată în anul precedent în vederea continuării protocolului
medical inițiat.

5.2. Obligațiile beneficiarului
- obligația utilizării voucher-ului exclusiv la Unitatea medicală de specialitate în efectuarea de testări
genetice, afiliată proiectului, prevăzută la Art. 2 din prezentul contract, pentru care a optat la înscrierea
în program. Utilizarea voucher-ului se va efectua în termen de cel mult 120 zile de la data emiterii
Deciziei Managerului de Proiect, privind includerea beneficiarului în proiect;

- obligația achitării cheltuielilor aferente tratamentelor/serviciilor medicale, care depășesc valoarea
voucherului și/sau sunt aferente serviciilor medicale, care nu fac obiectul decontării;

- obligația de respectare a indicațiilor medicului, cu privire la protocoalele medicale aferente proiectului,
stabilite prin Regulamentul privind implementarea proiectului „Testarea genetică la cancerul de sân în
stadii incipiente”;

- obligația restituirii voucherului neutilizat către A.S.S.M.B.:
oîn situația în care acesta nu a fost utilizat până la data de 31 decembrie a anului în curs;
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oîn situația în care nu au fost efectuate serviciile medicale, ce fac obiectul prezentului
contract, în termen de 120 zile de la data emiterii Deciziei Managerului de Proiect,
privind includerea beneficiarului în proiect;
oîn situația în care beneficiarul renunță la efectuarea testărilor ce fac obiectul prezentului
contract, cu obligația notificării în scris atât a unității sanitare afiliate cât și a A.S.S.M.B;
- Ulterior primirii Deciziei de aprobare, semnării contractului de acordare a voucherului și primirii
acestuia, Beneficiarul va avea posibilitatea de a se retrage din cadrul proiectului, respectiv poate renunța
la efectuarea serviciilor medicale aferente proiectului, pentru orice motiv, printr-o notificare scrisă,
transmisă fie prin poștă cu confirmare de primire, fie personal, sub semnătură de primire, adresată
unității medicale pentru care a optat, la înscrierea în program, cât și către A.S.S.M.B., cu condiția
restituirii către A.S.S.M.B. a tuturor costurilor aferente procedurii emiterii voucherului și a eventualelor
sume aferente acestora, care au fost decontate până la data renunțării, la care vor fi calculate dobânzi de
0,02% pentru fiecare zi de întârziere conform Art. 174 alin. (1) din Codul de Procedură Fiscală („Dobânzile
se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență
și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv”) și Art. 174 alin. (5) din Codul de Procedură Fiscală
(„Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere”), respectiv penalități de întârziere, de
0,01% pentru fiecare zi de întârziere, conform Art. 176 alin. (1) din Codul de Procedură Fiscală
(„Penalitățile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat
următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Dispozițiile Art. 174
alin. (2) – (4) și Art. 175 sunt aplicabile în mod corespunzător”), Art. 176 alin. (2)- („Nivelul penalității de
întârziere este 0.01% pentru fiecare zi de întârziere”) și Art. 176 alin. (3) - („Penalitățile de întârziere nu
înlătură obligația de plată a dobânzilor.”);
- ulterior primirii Deciziei de aprobare, semnării contractului de acordare a voucherului și primirii
acestuia, este interzis beneficiarului schimbarea Unității medicale de specialitate în efectuarea de testări
genetice, pentru care a optat la înscrierea on-line în program;

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;
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- 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 România.

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 ”Testarea genetică la
cancerul de sân în stadii incipiente” 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 a Regulamentului (UE) 2016/679 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 unităților sanitare afiliate pentru implementarea
Proiectului. Dacă datele cu caracter personal furnizate de beneficiar sunt incorecte sau vor suferi modificări
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(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 privind implementarea Proiectului ”Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente” , 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, se completează, de drept cu Regulamentul privind implementarea proiectului ”Testarea
genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”.
11.6. Prezentul contract s-a intocmit în doua expemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Administrația Spitalelor și
Serviciilor Medicale București
prin
Manager proiect
Jr. Vasile APOSTOL

DOAMNA _________________________
Semnătură_________________________

Responsabil financiar
Ec. Ioana GOGONEAȚĂ

Consilier Juridic Proiect
Camelia CONSTANTIN
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