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Anexa 3 la Regulamentul privind impementarea proiectului ” Testarea genetică la cancerul de sân în formă incipientă” 

 

CONTRACT DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR  

ÎN CADRUL  PROIECTULUI ” TESTAREA GENETICĂ 

 LA CANCERUL DE SÂN ÎN FORMĂ INCIPIENTĂ” 

Nr. __________ /________________________ 

 PREAMBUL  

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 676/25.11.2022 privind aprobarea proiectului 

„Testarea genetică la cancerul de sân în formă incipientă” prin care se acordă sprijin financiar în cuantum total de 

maxim 12.350 lei/beneficiar pentru 400 de beneficiari, în vederea decontării serviciilor medicale pentru efectuarea 

de testare genetică în cazul persoanelor diagnosticate cu cancer de sân în formă incipientă;  

- Decizia nr. ________ din _______________ a Directorului General al Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București, prin care se aprobă echipa de implementare a Proiectului ,,Testarea genetică la 

cancerul de sân în formă incipientă”, denumită în continuare Unitatea de Implementare a Proiectului – U.I.P.,  

- Regulamentul privind Implementarea Proiectului “Testarea genetică la cancerul de sân în formă incipientă”, 

postat pe site-ul www.assmb.ro,  

- Referatul Comisiei de Specialitate din cadrul Unității de Implementare a Proiectului nr. _______  din 

_____________ , prin care s-a propus selectarea beneficiarului, în urma constatării îndeplinirii criteriilor de 

eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind implementarea Proiectului ,,Testarea genetică la cancerul de sân în 

formă incipientă”, 

- Decizia nr. ______/_________________ de aprobare a dosarului beneficiarului privind acordarea sprijinului 

financiar;  

 

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 Bucureşti, tel.: 021.310.10.59, 

fax: 021.310.10.69, e-mail: contact@assmb.ro , reprezentată legal de Director General – Dl. Cristian PLUTĂ, în 

calitate de Furnizor,  

și 

1.2. Domnul/Doamna _____________________________________, domiciliat/ă în Mun. București, Str. 

_____________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. ___, ap. _______, reședință (dacă este 

cazul)__________________________________________________________, identificat/ă cu BI/CI seria ______, 

nr.______________, eliberat/ă de către ___________________, la data de ______________, 

CNP_______________________________ , denumit în continuare „Beneficiar”.  

 

Art. 2. Obiectul Contractului 

 2.1  Obiectul contractului constă în acordarea unui sprijin financiar, cu o valoare de 12.350 lei cu TVA (10.378,15 

lei fără TVA), pentru decontarea, de către A.S.S.M.B., prin unitatea sanitară publică/privată afiliată, selectată de 

către beneficiar la înscrierea în proiect,  pentru efectuarea de testări genetice  - 

_____________________________________, testare genetică denumită 

„______________________________________”, recomandată de medicul specialist oncolog.  

 

 

Art. 3. Scopul contractului 

3.1. 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.  

 

Art. 4. Durata contractului  

4.1.Prezentul contract se încheie începând cu data de _________________ și până la data de  _____________ . 

4.2.Prezentul contract poate fi prelungit prin act adițional semnat de ambele părți contractante. 

 

http://www.assmb.ro/
mailto:contact@assmb.roș
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Art. 5. Obligațiile părților 

Art.5.1.Obligațiile furnizorului 

a) obligația verificării realității, regularității și legalității documentelor ce constituie dosarul solicitantului în vederea 

acordării sprijinului financiar;  

b) obligația predării către beneficiar, a deciziei de aprobare pentru includerea în proiect și a unui exemplar al 

Contractului de acordare a sprijinului financiar; 

c) obligația de a trimite fotocopie a deciziei de aprobare a sprijinului financiar, către unitatea sanitară publică/privată 

afiliată, selectată de către beneficiar la înscrierea în proiect,  pentru efectuarea de testări genetice; 

d) obligația înregistrării într-un registru special de evidență al A.S.S.M.B. a deciziei, contractului și a documentației 

aferente acestuia;  

e) obligația de a analiza și aproba dosarele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate impuse prin Regulament, în 

ordinea cronologică a înregistrării online și doar în limita numărului maxim anual de beneficiari aprobat prin 

HCGMB nr. 676/25.11.2022; 

f) obligația păstrării și arhivării la ASSMB – Direcția Programe-Proiecte, a dosarului beneficiarului privind 

includerea în proiect; 

Art. 5.2. Obligațiile beneficiarului 

a) obligația înregistrării on-line, a furnizării către ASSMB, în conformitate cu termenele specificate în Regulament, 

a tuturor datelor și documentelor solicitate prin Regulamentul de implementare a proiectului; 

b) obligația de a semna Contractul de acordare a sprijinului financiar; 

c) obligația de a se prezenta la unitatea afiliată pentru care a optat în cadrul aplicației, numai după ce a fost contactat 

și programat de către aceasta, având asupra sa decizia de aprobare a acordării sprijinului financiar și actul de 

identitate, în vederea prestării de către aceasta a serviciului medical recomandat; Contactarea și programarea se 

vaefectua de către unitatea afiliată în maximum 3 zile de la transmiterea către aceasta, a listei beneficiarilor cu 

dosare aprobate și a deciziilor aferente, de către Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP);  

d) obligația efectuării serviciului medical de care beneficiază în cadrul proiectului în termenul maxim de 60 zile de 

la data primirii deciziei de aprobare, incluzând în acest interval și situațiile în care nu se poate prezenta la 

programare și solicită reprogramare, în limita a maximum 2 reprogramări;  

e) obligația de a notifica ASSMB și unitatea afiliată, pentru care a optat la înscrierea în proiect, în situația retragerii 

din cadrul proiectului;  

f) beneficiarul confirmă, prin semnarea prezentului contract, că a luat la cunoștință că timpul de răspuns pentru  

rezultatul testului (primirea raportului medical din partea unității afiliate) este de maximum 45 de zile lucrătoare 

de la preluarea probelor, în conformitate cu obligațiile asumate de către unitatea sanitară prin contractul de 

afiliere.  

 

 

5.3. Condiții de renunțare 

5.3.1 Ulterior primirii Deciziei de aprobare, Beneficiarul va avea posibilitatea de a se retrage din cadrul proiectului, 

respectiv poate renunța la efectuarea serviciilor și procedurilor medicale aferente proiectului, pentru motive medicale 

temeinice, probate cu documente medicale sau motive excepționale, probate ca atare cu documente aferente, care să 

ateste cauze de incompatibilitate, printr-o notificare scrisă, transmisă prin poșta electronică atât către A.S.S.M.B. pe 

adresa de e-mail a proiectului cât și unității/lor sanitare publice și/sau private, afiliată/e în cadrul proiectului pentru 

care a optat, la momentul înscrierii în program.. 

 

Art. 6. Clauza de confidențialitate 

6.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în 

îndeplinirea acestuia; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a Contractului, în alt 

scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale; 

c) dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se va face confidenţial şi 

se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii acestuia; 

6.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la Contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea 

dezvăluire; sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
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6.3. Informaţiile/documentele confidenţiale sunt şi vor rămâne proprietatea părţii care le dezvăluie, iar divulgarea lor 

nu acordă celeilalte părţi niciun alt drept decât acela de a le folosi în scopul pentru care i-au fost încredinţate. 

6.4. Fiecare parte se obligă: 

a) să păstreze în strictă confidențialitate, informațiile primite, în temeiul prezentului Contract și să prevină orice 

utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații, de către salariații sau colaboratorii autorizați; 

b) să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Contract; 

c) să divulge informaţiile/documentele confidenţiale doar în cazurile şi cu îndeplinirea condiţiilor expres prevăzute 

în prezentul Contract sau cu aprobarea expresă, transmisă, în prealabil, în scris de către cealaltă parte; 

d) să ia măsurile necesare pentru a asigura accesul la informaţiile/documentele confidenţiale exclusiv persoanelor 

expres autorizate de către părţi, numai dacă acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului pentru care i-au 

fost furnizate, şi, doar după o prealabilă informare asupra caracterului confidenţial al acestor informaţii;  

e) să nu îşi asume o obligaţie care ar putea avea drept consecinţă divulgarea informaţiilor/documentelor 

confidenţiale; 

f) la încetarea Contractului, să înceteze orice utilizare a informaţiilor/documentelor confidenţiale divulgate de 

cealaltă parte, urmând a proceda la restituirea şi/sau distrugerea tuturor materialelor care conţin astfel de informaţii, 

cu excepţia informaţiilor care trebuiesc arhivate în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi cu prevederile 

Contractului; 

6.5. În situaţia în care una dintre părţi va avea cunoştinţă despre orice divulgare sau utilizare neautorizată a 

informaţiilor/documentelor confidenţiale, va notifica de îndată cealaltă parte şi va depune diligențele necesare 

sprijinirii acesteia din urmă în scopul limitării oricăror prejudicii ce ar putea rezulta din această cauză; 

6.6. Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a oricărei obligaţii de confidenţialitate asumate prin prezentul 

Contract, care a cauzat prejudicii celeilalte părți,  dovedite de către instanța de judecată, vor conduce la plata de 

daune-interese în funcţie de pagubele generate;  

6.7. Obligaţiile de confidenţialitate prevăzute în prezentul Contract sunt asumate de către părţi pe întreaga perioadă a 

executării acestuia, precum şi pe o perioadă de 1 an după încetarea efectelor acestuia.  

Art. 7. Răspunderea contractuală 

7.1. 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. 8. Încetarea contractului 

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

a) prin ajungerea la termen; 

b) prin acordul părților;  

c) în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare de către cealaltă parte a oricărora dintre obligațiile ce îi 

revin, de către oricare dintre părți. În acest caz rezilierea intervine de plin drept, fără orice altă formalitate prealabilă 

și fără intervenția instanței, la împlinirea termenului de 5 zile de la transmiterea notificării privind declarația de 

reziliere.  

Art. 9. Comunicări 

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

sediul/domiciliul, indicat în preambulul contractului, și în conformitate cu prevederile regulamentului privind 

implementarea proiectului 

9.2.Comunicările între părți se pot face şi prin Poșta Română, curier, telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării 

în scris a primirii comunicării. 

Art. 10. Legea aplicabilă contractului 

10.1. Contractul va fi interpretat conform legislației din România. 

Art. 11. Soluţionarea litigiilor 

11.1. 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. 

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

 Art. 12. Clauze finale  

12.1. 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 formă incipientă”, 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 protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia 

vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, coroborate cu ultimele modificări introduce prin Regulamentul 
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679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date. 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 Proiectuluişi și nu este imputabil A.S.S.M.B. și/sau entitatilor 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.  

12.2. 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 formă incipientă”, 

disponibil pe site-ul ASSMB www.assmb.ro, că a înţeles conţinutul acestora și că obligațiile asumate prin prezentul 

contract reprezintă voinţa sa. 

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

12.4. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară 

sau ulterioară încheierii lui. 

12.5 Prezentul contract s-a întocmit în doua exemplare originale, astăzi ____________________, la sediul 

A.S.S.M.B., ambele având aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte contractanată și intră în vigoare la 

data semnării. 

    Furnizor,        Beneficiar,  

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI                                                            

SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI  

                           

Director General                         DOMNUL/DOAMNA 

Cristian PLUTĂ        

          _____________________________ 

                

 

 Director Directia Programe - Proiecte 

 Roxana Maria STĂNICĂ 

 

 

 

Manager de  Proiect 

  

  

Responsabil financiar 

 

  

Consilier Juridic  

   

http://www.assmb.ro/

