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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei 
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare 

Prioritatea de investitii 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si 

servicii sociale de interes general 

Obiectiv specific 4.9.: Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre 
preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii   

Titlul proiectului: „Screening pentru Cancerul de Col Uterin și tratament precoce -  SCCUT”   

Contract nr. POCU/759/4/9/136812 
Investim în dezvoltare durabilă 

 
 
 

PROCEDURĂ PROPRIE DE AFILIERE 

CENTRE DE INFORMARE ȘI CONSILIERE - CABINETE DE MEDICINĂ DE FAMILIE, AFLATE ÎN 

CONTRACT CU CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

denumită în continuare „Procedura” 

 

Aprobat, 

Reprezentant legal Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-

Rusescu", 

Conf. Dr. Daniela Oana Toader 

 

I. Scopul procedurii: 

Art. 1. Prezenta procedura se emite având în vedere: 

(1) Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu", 

Solicitant în cadrul proiectului „Screening pentru Cancerul de Col Uterin și tratament 

precoce - SCCUT” cofinanțat din Fondul Social European, proiect aflat în implementare; 

(2) Ghidul Solicitantului – Condiții specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe 

regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al 

cancerului de col uterin - etapa II” 

(3) Strategia şi metodologia de pilotare multiregională a integrării screeningului primar hpv 

în programul naţional de screening al cancerului de col uterin, elaborată în etapa I, în 

cadrul proiectului „Integrarea screeningului primar HPV în programul național de 

screening pentru cancerul de col uterin”, finanţat de Fondul Social European, 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţii: Creşterea accesului la servicii accesibile 
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și de înaltă calitate inclusiv asistență medicală şi servicii sociale de interes general, de 

către Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuţă" Cluj-Napoca; 

(4)  Condiţiile pentru decontarea cheltuielilor directe, stabilite prin Ghidul Solicitantului 

condiții specifice aplicabile, pe bază de costuri unitare / tarife fixe. 

 

S-a constatat necesitatea stabilirii modalităţii de afiliere a Centrelor - Cabinetelor de 

medicină de familie aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate - pentru 

activităţi de informare şi consiliere -  care se vor implica în activitățile de prevenție și 

depistare precoce (screening) a cancerului de col uterin, conform Ghidului 

Solicitantului – Condiții specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale 

de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col 

uterin - etapa II”, precum și a contractului de finanțare semnat cu autoritatea 

finanțatoare, în limita sumelor aprobate conform contractului de finanțare. 

 

II. Baza legală 

Art. 2. Legislația aplicabilă este următoarea: 

 Ordonanţa nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea şi funcţionarea 

cabinetelor medicale; 

 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, 

organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, cu modificările si completarile 

ulterioare; 

 Ghidul Solicitantului – Condiții specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – 

programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament 

precoce al cancerului de col uterin - etapa II” 

 Legislația națională și europeană aplicabilă 

Prezenta procedură se actualizează pe măsura apariției altor prevederi legale aplicabile. 
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III. Principii 

Art.3. Afilierea Centrelor de informare și consiliere - Cabinetelor de medicină de 

familie aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate va avea în vedere 

următoarele principii: 

 Egalitate de șanse și nediscriminare – toate cabinetele medicale care îndeplinesc 

cerințele legale specifice de organizare și funcționare (Ordonanţa nr. 124 din 29 

august 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale; Ordinul nr. 

153/2003 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

înfiinţarea, organizarea și funcţionarea cabinetelor medicale; alte prevederi legale 

aplicabile acestora) se vor putea implica în cadrul proiectului, indiferent de 

localitatea în care acestea își desfășoară activitatea, accesul acestora nefiind unul 

concurențial, respectiv numărul / accesul Centrelor de informare și consiliere  

implicate în cadrul Proiectului nu poate fi limitat decât în ceea ce privește necesarul 

de pacienți (grup țintă) / bugetul aferent conform Cererii / Contractului de 

finanțare;  

 Confidențialitate – documentele depuse de Centrele de informare și consiliere  

cabinete de medicină de familie informațiile oferite de către acestea respectă 

principiul confidențialității; 

 Respectarea legalității și a protecției datelor cu caracter personal în conformitate 

cu prevederile Regulamentului (UE)2016/679 și a legislației incidente; 

 Obiectivitate și tratament egal – asigurate prin metode specifice; orice decizie 

trebuie să aibă o motivație foarte clară și demonstrabilă, regulile de participare fiind 

aplicate în mod egal și obiectiv tuturor cabinetelor medicale; 

 Transparența – toate informațiile relevante legate de procesul de implicare în cadrul 

Proiectelor sunt publice și accesibile celor interesați; 

 Utilizarea eficientă a fondurilor publice - se vor respecta baremele standard pentru 

costurile unitare stabilite de legislația națională în domeniu și/sau de către - Ghidul 

Solicitantului - Condiții Specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe 

regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al 

cancerului de col uterin - etapa II”, Regiuni de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud 

Muntenia, Nord Est, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9 și/sau Ghidul Orientări Generale POCU 
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2014-2020 și/sau Manualul beneficiarului POCU 2014-2020 şi anexele aferente și/sau 

Contractul de finanțare nr. POCU/759/4/9/136812; 

 Proporționalitate – acţiunile în procesul de contractare vor fi potrivite, necesare şi 

adecvate contractului în chestiune, respectiv vor fi direct proporționale cu 

complexitatea serviciilor oferite de cabinete; 

 Recunoaștere reciprocă - presupune acceptarea documentelor și a certificatelor 

emise de autoritățile în drept situate pe teritoriul altui stat;  

 Asumarea răspunderii - presupune determinarea clară a sarcinilor şi 

responsabilităţilor persoanelor implicate în procesul de verificare a documentelor, 

asigurându-se profesionalismul, imparţialitatea şi independenţa deciziilor adoptate 

pe parcursul acestui proces. 

 

IV. Dispozitii generale 

Art.4.1 Prezenta procedura reglementează modalitatea de afiliere a Centrelor de 

informare și consiliere  cabinete de medicină de familie aflate în contract cu Casa de 

Asigurări de Sănătate în vederea implicării acestora în activitățile de screening 

populațional al cancerului de col uterin, realizate în cadrul  proiectului „Screening 

pentru Cancerul de Col Uterin și tratament precoce - SCCUT”, proiect implementat în 

cadrul Obiectivului specific 4.9 - ”Creşterea numărului de persoane care beneficiază de 

programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce 

(screening), diagnostic şi tratament precoce pentru principalele patologii” de către 

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu", 

respectiv: asigurarea serviciilor de informare și consiliere. 

Art.4.2 Scopul acestei Proceduri este de a asigura un cadru transparent al procesului de 

afiliere a Centrelor de informare și consiliere cabinete de medicină de familie aflate în 

contract cu Casa de Asigurări de Sănătate din România. 

Art.4.3 Grupul țintă vizat este de 170.001 persoane beneficiare ale programului de 

prevenție, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col 

uterin (dintre care minim 57% persoane aparținând grupurilor vulnerabile) din cele 7 

judeţe din regiunea Sud Muntenia (Argeş, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, 

Prahova, Teleorman). 
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Criteriile minime de selecție pentru persoanele din grupul țintă care pot participa la screening 

sunt: femei cu vârsta cuprinsă între 24-29 ani pentru participarea la testarea Babes 

Papanicolaou, femei cu vârsta cuprinsă între 30-64 de ani pentru participarea la testarea HPV, 

au domiciliul/resedința într-unul dintre județele integrate regiunii de dezvoltare Sud Muntenia 

și din punct de vedere medical, intră într-una din următoarele categorii: nu au un diagnostic 

confirmat de cancer de col uterin, sunt asimptomatice și nu au antecedente sugestive pentru 

patologia de cancer de col uterin. 

Persoanele vulnerabile pot fi: persoane sărace, persoane neasigurate, persoane care lucrează 

pe cont propriu în agricultură, persoane din mediul rural, persoane care nu au documente de 

identitate, persoane din sau care au fost anterior în centre de plasament, persoane care au 

părăsit sistemul de protecție a copilului, persoane fără adăpost, persoane de etnie roma, 

persoane cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu nevoi complexe, persoane care au 

copii cu dizabilități, persoane din familii monoparentale, persoane care suferă de dependență 

de alcool, droguri și alte substanțe toxice, persoane victime ale violenței domestice, persoane 

victime ale traficului de ființe umane. 

Art. 4.4 Numarul centrelor - cabinetelor de medicină de familie aflate în contract cu Casa de 

Asigurări de Sănătate vizat in vederea afilierii nu este limitat fiind influențat de grupul tinta 

screenat din fiecare județ din regiunea Sud Muntenia. 

 

V. Derularea procedurii 

Art. 5.1. Prezenta procedură se derulează de către angajații INSMC - persoane din echipa de 

implementare a proiectului 

Art. 5.2. Procedura de afiliere se va realiza astfel: 

1) Constituirea Comisiei de afiliere și a Comisiei de soluționare a contestațiilor 

2) Publicarea anunțului de afiliere 

3) Depunerea aplicațiilor 

4) Evaluarea aplicațiilor primite și desemnarea centrelor admise 

5) Publicarea listei intermediare a centrelor afiliate 

6) Soluționarea contestațiilor 

7) Publicarea listei finale a centrelor afiliate 

Art. 5.3. Constituirea Comisiei de afiliere și de soluționare a contestațiilor 
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Comisia de afiliere constituită va fi formată la nivel minimal din: președinte, doi membri şi 

un secretar. Secretarul nu are drept de vot. Componența nominală a comisiei va fi aprobată 

prin decizia reprezentantului legal al Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului 

"Alessandrescu-Rusescu". 

Comisia de soluționare a contestațiilor va fi constituită la nivel minimal din: președinte, doi 

membri şi un secretar şi va fi aprobată prin decizia reprezentantului legal al Institutului 

Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu". Secretarul nu are 

drept de vot. 

Comisia de afiliere şi Comisia de soluționare a contestațiilor vor fi constituite din personalul 

Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu". 

Componența celor două comisii este diferită. 

Atribuțiile Comisiei de afiliere şi Comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi stabilite prin 

decizia reprezentantului legal al Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului 

"Alessandrescu-Rusescu" cu respectarea legislației în vigoare și a principiilor enunțate la 

Capitolul III. 

 

Art.5.4. Publicarea anunțului de afiliere 

Anunțul de afiliere este elaborat de Comisia de afiliere în conformitate cu necesitățile 

identificate pentru cooptarea Centrelor de informare și consiliere - cabinetelor de medicină 

de familie aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. 

Anunțul de afiliere va fi publicat cu minim 10 zile lucrătoare înaintea termenului limită de 

depunere a dosarelor, utilizând orice metode consacrate de publicitate, dar cel puțin prin 

afișare pe pagina web a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului 

"Alessandrescu-Rusescu". 

Conținutul minimal al anunțului de afiliere a Centrelor de informare și consiliere - cabinete 

de medicină de familie aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate va cuprinde: 

i. denumirea proiectului, aria de acoperire aferentă regiunilor de implementare ale 

Proiectului: Sud Muntenia, respectiv aria de acoperire a județelor pentru care se 

realizează afilierea; 

ii. descrierea activităților și a responsabilităților corespunzătoare activităților în care vor 

fi implicate, durata colaborării / contractării; 
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iii. condițiile generale şi specifice obligatorii impuse conform Ghidului Solicitantului – 

Condiții specifice aplicabile; 

iv. documentele necesare pentru implicarea în activitățile Proiectului; modele de 

formulare solicitate (cerere de înscriere, etc.) 

v. informații privind modalitatea de depunere a documentelor necesare; 

vi. calendarul procedurii de afiliere; 

 

Art.5.5. Depunerea aplicațiilor 

Dosarele se depun conform specificațiilor din anunț şi vor fi înregistrate conform procedurilor 

interne ale Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu". 

Conținutul minimal al dosarului trebuie să conțină: 

 cerere de înscriere în procesul de afiliere (cerere tip la anunțul de afiliere) 

 fișa de consimțământ GDPR 

 copie conform cu originalul a contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu 

Casa de Asigurări de Sănătate 

•    copie conform cu originalul a Autorizației de funcționare 

•    copie conform cu originalul a certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor 

medicale, a cabinetului medical (cabinet medical individual, cabinete medicale grupate, 

cabinete medicale asociate, societate civilă medicală) 

• dovada înființării sediului secundar, dacă este cazul 

• declarație privind evitarea dublei finanțări (servicii medicale de prevenire, depistare 

precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților vor fi decontate 

dintr-o singură sursă de finanțare, din Bugetul Proiectului în baza contractului încheiat cu 

Beneficiarul, respectiv serviciile medicale nu vor fi decontate și de către Casa de Asigurări de 

Sănătate cu care cabinetul se află în contract sau din alte surse de finanțare) 

• copie conform cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt document care 

atestă identitatea medicului (titular sau salariat în cadrul cabinetului medical), potrivit legii, 

după caz 

• copie conform cu originalul a certificatului de membru emis de Colegiul Medicilor în 

cazul medicilor, inclusiv avizul anual valabil pe anul curent privind exercitarea profesiei de 

medic 

• copie conform cu originalul a asigurării de răspundere civilă profesională a personalului 
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medical valabilă pe anul curent 

 

Dosarul se transmite prin e-mail către afiliere_sccut@insmc.ro până la data precizată în 

anunțul de afiliere. 

 

Art.5.6 Evaluarea aplicațiilor primite și desemnarea Centrelor de informare și consiliere - 

cabinete de medicină de familie - admise 

Evaluarea dosarelor de afiliere: 

- Se verifică eligibilitatea dosarelor primite 

- Se evaluează conformitatea administrativă 

- Dosarul individual de afiliere se declară admis sau respins, după caz 

- Verificarea dosarului urmărește respectarea cerințelor publicate în anunțul de afiliere. 

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" va analiza 

toate documentele primite și va proceda la informarea Centrelor de informare și consiliere -

cabinete medicină de familie  cu privire la rezoluția aferentă dosarului depus (admis/respins). 

Rezultatele vor fi publicate și prin afișarea pe pagina web https://sccut.insmc.ro. în termen 

de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea dosarului de candidatură, într-o listă ce va fi 

permanent actualizată; 

Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" poate solicita 

clarificări, precizări şi îmbunătăţiri ale documentelor depuse inițial; Termenul de răspuns la 

solicitarea de clarificări este de 5 zile lucrătoare. 

Va fi declarat admis orice Centru de informare și consiliere - cabinete de medicină de familie 

aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și care îndeplinește condițiile legale de 

organizare și funcționare, indiferent de zona în care acesta își are sediul pe teritoriul țării și 

indiferent de numărul cabinetelor înscrise la acel moment, în perioada de implementare a 

activităților Proiectului în care Centrele vor fi implicate; 

Toți aplicanții eligibili vor fi implicați în activitățile de screening. 

 

Art.5.7 Solutionarea contestatiilor 

Eventualele contestații vor fi depuse în termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor 

procesului de afiliere, cu excepția cazului în care intervin zile de repaus obligatorii (sâmbătă 

și duminică, sărbători legale), situație în care termenul se prelungește până în prima zi 

mailto:afiliere_sccut@insmc.ro
https://sccut.insmc.ro/
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lucrătoare ulterioară publicării. Contestațiile vor fi soluționate de către Comisia de 

soluționare a contestațiilor. 

Hotărârile Comisiei de soluționare a contestațiilor se consemnează într-un proces verbal, 

semnat de președintele şi membrii acesteia. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 

maxim 2 zile lucrătoare de la încheierea termenului de transmitere a contestațiilor, iar 

rezultatele contestațiilor vor fi publicate prin afișare pe pagina de web a Institutului Național 

pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" în termen de maxim 1 zi 

lucrătoare de la data încheierii procesului verbal de soluționare a contestației. 

Candidații vor fi declarați admiși în ordinea înscrierii. Procedura de afiliere se finalizează cu 

emiterea unui proces-verbal de afiliere în care sunt menționate rezultatele obținute. 

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" va publica și 

actualiza permanent, pe pagina sa de web, lista Centrelor de informare și consiliere -

cabinete de medicină de familie afiliate; 

Finalizarea înscrierilor se va realiza în momentul atingerii indicatorilor asumați prin Cererea 

de finanțare și implicit a consumării bugetului aferent acestor activități. Astfel, Institutul 

Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" va comunica acest 

lucru prin afișare pe pagina sa de web. De asemenea, Centrele de informare și consiliere- 

cabinete medcină de familie implicate deja în activități / contractate vor fi informate prin 

email cu privire la atingerea indicatorilor, respectiv a numărului de pacienți. 

VI. Dispoziții finale 

Centrele de informare și consiliere - cabinete medicină de familie incluse în procedura de 

screening populațional vor fi contractate pe bază de contract de colaborare / efectuare 

servicii medicale pentru perioadă determinată, aplicând prevederile legale în vigoare și 

procedurile interne aplicabile. 

Următoarele documente constituie anexe la prezenta Metodologie pentru reglementarea 

modului de realizare a programului de prevenție, depistare precoce, diagnostic şi tratament 

precoce al cancerului de col uterin aferent proiectului POCU 759/4/9/136812 implementat în 

cadrul Obiectivului specific 4.9: 

a) cerere de înscriere; 

b) fișa de consimțământ GDPR 

c) declarație privind evitarea dublei finanțări; 

d) contract colaborare/efectuare servicii medicale; 
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Anexa 1 

 
CERERE ÎNSCRIERE PROCEDURĂ AFILIERE 

 
 Subsemnatul......................................................reprezentant legal al 
furnizorului de servicii medicale ......................................................................... 
având sediul în localitatea........................., strada...............................................,  
nr...... bloc.......scara....................., etaj........ap........sector/judeţ........................., 
telefon...............................,email....................................................................d
oresc să mă înscriu la  Procedură proprie de afiliere centre de informare și consiliere – 
cabinete de medicină de familie aflate în contract cu Casa de asigurări de sănătate organizată 
de Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu pentru 
efectuarea de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic 
şi tratament precoce pentru cancerul de col uterin ca: 
 

 Centru de informare și consiliere  

Anexez documentele solicitate conform anunţului nr............... publicat la data de 
.................după cum urmează: 
 copie conform cu originalul a contractului de furnizare de servicii medicale încheiate cu Casa de 

Asigurări de Sănătate; 

 copie conform cu originalul a Autorizației de funcționare; 

 copie conform cu originalul a certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, 

a cabinetului medical (cabinet medical individual, cabinete medicale grupate, cabinete medicale 

asociate, societate civilă medicală); 

 dovada înființării sediului secundar, dacă este cazul; 

 declarație privind evitarea dublei finanțări (servicii medicale de prevenire, depistare precoce 

(screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților vor fi decontate dintr-o singură 

sursă de finanțare, din Bugetul Proiectului în baza contractului încheiat cu Beneficiarul, respectiv 

serviciile medicale nu vor fi decontate și de către Casa de asigurări de sănătate cu care cabinetul se 

află în contract); 

 copie conform cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă 

identitatea medicului (titular sau salariat în cadrul cabinetului medical), potrivit legii, după caz; 

 copie conform cu originalul a certificatului de membru emis de Colegiul Medicilor în cazul 

medicilor, inclusiv avizul anual valabil pe anul curent privind exercitarea profesiei de medic; 

 copie conform cu originalul a asigurării de răspundere civilă profesională a personalului medical 

valabilă pe anul curent; 

Denumire furnizor servicii medical_____________________________________________ 
 
Nume reprezentant legal________________________________ 
 
Semnătură reprezentant legal şi ştampila unităţii furnizoare de servicii 
 
Data_____________________ 
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Anexa 2 
 

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Institutul National pentru Sănătatea Mamei si Copilului “Alessandrescu-Rusescu” cu sediul în Bdul Lacul Tei nr 120, 
sector 2, București, tel.021 242.2713, email: secretariat@insmc.ro, gdprsccut@insmc.ro, website: 
https://www.insmc.ro/ (prescurtat ”INSMC”), denumite în continuare Operator, Vă informează prin prezenta 
despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu 
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare 
”GDPR”) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare. 
 
Scopurile și baza legală a prelucrărilor  
În conformitate cu legislația națională (Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) și europeană (Regulamentul 
2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Operatorul are obligația de a administra în 
condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. Operatorul 
prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, prin intermediul adresei de 
email gdprsccut@insmc.ro, în cadrul procedurii de afiliere a cabinetelor de medicină de familie aflate în contract cu 
Casa de Asigurări de Sănătate în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, în următoarele scopuri: 
● înscrierea și participarea la procesul de afliere a cabinetelor de medicină de familie aflate în contract cu Casa 

de Asigurări de Sănătate; 

● înscrierea și verificarea dosarelor de participare la procedura de afiliere organizată de Institutul Național 

pentru Sănătatea Mamei și Copilului „ Alessandrescu – Rusescu” București pentru efectuarea de servicii 

orientare către prevenție, depistare precoce(screening), diagnostic și tratament precoce pentru cancerul de 

col uterin ca centru de informare și consiliere; 

● încheierea și executarea contractului de colaborare/efectuare servicii medicale de screening; 

● administrarea de personal, evidența prestatorilor(colaboratorilor), pertenerilor; 

● monitorizarea activității în scopul elaborării rapoartelor de progres; 

● surse de finanțare, cereri de rambursare, plata serviciilor medicale; 

● derularea activității contractuale a INSMC cu prestatorii care efectuează servicii medicale orientate către 

prevenție (informare, consiliere) a cancerului de col uterin și cu partenerii; 

● comunicarea cu partenerii proiectului (organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public); 

● activități de audit și control/supraveghere; 

● arhivare, scopuri statistice; 

● soluționarea disputelor și litigiilor; 

● asigurare pregătire profesională; 

● comunicare internă; 

● comunicarea cu furnizorii și partenerii; 

Temeiul legal: Potrivit art 6 alin 1 lit b) din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date „ Prelucrarea este 
legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: (...) b)prelucrarea 
este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la 
cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;” 
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Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm 
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a (INSMC) este de a colecta numai datele personale 
necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter 
personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri. 
Categoriile de date personale supuse prelucrării la nivelul procedurii de afliere sunt următoarele: Numele, 
prenumele; CNP-ul, locul nașterii, cetățenie/ naționalitate, adresa (reședintă/ domiciliu) completă, serie, număr 
act de identitate/ pașaport, data eliberării/ expirării/ entitatea emitentă pentru act identitate/ pașaport, datele 
de contact - numărul de telefon/ fax, e-mail; fotografia; semnătura; vârsta.  
Sursa datelor cu caracter personal - Prin depunerea dosarului de afliere se colectează date personale direct de la 
dumneavoastră prin intermediul documentelor de înscriere și al altor documente solicitate. 

Perioada de stocare a datelor personale Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară 
efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru înscrierea în/ și derularea programului de servicii medicale de 
prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin, precum și 
îndeplinirea atribuţiilor legale de raportare/ punere la dispoziție, după care vor fi arhivate potrivit legislației 
aplicabile.  
Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi 
de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, 
dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat. Pentru 
exercitarea drepturilor dumneavoastră și pentru toate chestiunile legate de prelucrarea datelor personale, vă rugăm 
să contactați direct, responsabilului cu protecția datelor la adresa: gdprsccut@insmc.ro.  
Persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal( Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon 
031 805 92 11, email anspdcp@dataprotection.ro) . Pentru mai multe informații despre GDPR și drepturile 
persoanelor vizate, puteți accesa site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal www.dataprotection.ro.  
Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi 
transmise următorilor destinatari: 
- autorități publice, organe de control, organe fiscale/organe judiciare, executori judecătorești la solicitarea 
acestora.  
Transferul datelor cu caracter personal în străinătate : NU se face transfer de date în străinătate. 
 
 
Subsemnatul/a ..................................................... CNP ............................., declar că am citit și am 
luat la cunoștință de Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal a Operatorului INSMC de mai sus, 
precum și de drepturile persoanelor vizate. Îmi dau acordul în vederea prelucrării informatice a datelor personale 
înregistrate cu ocazia acestui proces de afiliere.    
 
Data .......... 

Semnătura 
....................... 

  

http://www.dataprotection.ro/
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Anexa 3 

 

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI 

 

 

Subsemnata/ul _______________________________________________________, reprezentant 

legal al furnizorului de servicii medicale __________________________________________ , 

având sediul în localitatea_______________________ strada _____________________________, 

nr.______ bloc ______scara____________, etaj ______ ap. _____ sector / Județ ____________, 

identificat/ă prin CI/Pașaport seria ____ și număr __________________, 

CNP___________________cunoscând prevederile art 326 Cod Penal privind falsul în declarații, 

declar pe propria răspundere că serviciile de prevenție, depistare precoce, diagnostic şi 

tratament precoce al cancerului de col uterin efectuate, respectiv: 

 Servicii de informare și consiliere 

 

NU au fost/ NU vor fi decontate din alte surse de finanțare (ex. programul național (buget de 

stat), granturile SEE și Norvegiene, programele transfrontaliere, FESI 2014-2020)1. 

 

 
Data Semnătura 
  

                                                
1 Această Declarație privind evitarea dublei finanțări va însoți fiecare factură emisă de furnizorul de servicii medicale 
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Anexa 4 
 

CONTRACT DE COLABORARE/EFECTUARE SERVICII MEDICALE 
  Nr.___________/________ 
 

În temeiul prevederilor din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății,coroborate cu prevederile din Codul Civil și cu prevederile Contractului Cadru cu 
Casa Națională de Asigurări de Sănătate, s-a incheiat prezentul contract de prestări servicii 
medicale, între: 
 
Art. 1. PĂRȚILE: 
 
  (S.C.) (C.M.I.) (P.F.A.) ____________________________, cu sediul/domiciliul fiscal 
situat în ___________, Strada _____________ nr. __, Bl. ____, sc. ___ ap. ____, 
Jud._____________,cod de înregistrare fiscală ____________ , cont _____________________ 
deschis la ____________________, reprezentat prin___________________ în calitate de 
PRESTATOR, pe de o parte  
 
și 
 

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, cu 
sediul/domiciliul fiscal situat în București,Bdul Lacul Tei nr.120, sector 2, cod de înregistrare 
fiscală ____________ , cont _____________________ deschis la ____________________, 
reprezentat prin___________________ în calitate de BENEFICIAR, pe de alta parte 
 
au convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii cu respectarea următoarelor 
clauze: 
 
Art. 2. DEFINIȚII 
 
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a) contract – reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale.  
b) Prestator, Beneficiar - părțile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c) prețul contractului - prețul plătibil Prestatorului, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 
d) servicii - servicii medicale orientate către prevenție (informare și consiliere) a cancerului 
de col uterin efectuate de Prestator persoanelor vizate să facă parte din grupul țintă al 
proiectului POCU/759/4/9/136812 derulat de catre Institutul Național pentru Sănătatea Mamei 
și Copilului “Alessandrescu-Rusescu” în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Curriculară și 
Studii de Gen: FILIA, Fundația "Renașterea pentru Educație, Sănătate și Cultură" și Asociația 
Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN, conform cerințelor cuprinse în Anexa 1-
Condiții specifice și orice alte asemenea obligații care revin prestatorului prin contract; 
e) Pacienții/Beneficiarii finali ai serviciilor medicale de prevenție (informare și consiliere) a 
cancerului de col uterin efectuate de către Prestator/Persoanele vizate din grupul țintă al 
proiectului POCU/759/4/9/136812; 
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f) Registrul electronic de evidență screening  - registrul în care vor fi stocate datele cu 
privire la pacienții care participă la programul de screening la nivel regional în vederea 
depistării leziunilor precanceroase de col uterin, denumit Platforma informatică Info Screen 
g) forța majoră – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu 
putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, 
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a 
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat 
forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, făra a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; 
h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile 
reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit; 
i) în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis; 
j) clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
 
Art. 3.  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
3.1 În conformitate cu termenii și condițiile stabilite prin prezentul contract Prestatorul 
_____________________ se obligă să efectueze servicii medicale orientate către prevenție 
(informare și consiliere) a cancerului de col uterin pentru pacientele care la data acordării 
serviciilor medicale îndeplinesc cumulativ cerințele cuprinse în Anexa 1 - Condiții specifice la 
prezentul contract, servicii detaliate în Anexa 1 Condiții specifice la prezentul contract. 
3.2. În situația în care Beneficiarului nu i se mai asigură fondurile necesare derulării 
contractului, acesta își rezervă dreptul de a cere Prestatorului sistarea serviciilor, iar în cazul 
în care nu a fost începută executarea contractului, rezilierea acestuia prin înștiințarea 
prealabilă a prestatorului. 
 
Art.4 DURATA CONTRACTULUI  
 
4.1 Prezentul contract intră în vigoare de la data de _________________ și este valabil până la 
data de 30.11.2023.  
4.2 În funcție de specificul activităților părțile pot prelungi de comun acord perioada de 
valabilitate a contractului, prin încheierea unui act adițional. 
 
Art.5 PLATA SERVICIILOR MEDICALE. MODALITĂȚI DE PLATĂ 
 
5.1 În schimbul serviciilor medicale, Prestatorul va primi un tarif fix, per  serviciu medical 
prestat (efectuat, raportat în Platforma Info Screen și validat), per persoana. Tarifele 
decontate de către Beneficiar pentru serviciul medical prestat fiecărei paciente (informare și 
consiliere) sunt tarifele prevăzute în: Cererea de finanțare “Screening pentru Cancerul de Col 
Uterin și tratament precoce – SCCUT”, POCU/759/4/9/136812, Contractul de finanțare 
încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Institutul Național pentru 
Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu- Rusescu”, Ghidul Solicitantului – Condiții 
Specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare 
precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin- etapa II”, Anexa 4: Sheet 
a. Condiții pentru decontarea cheltuielilor directe pe bază de costuri unitare aplicabile sub-
activităților 1.3, 1.4., 1.5. 
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5.2 Tarifele pentru serviciile medicale efectuate sunt urmatoarele: 
 
- Informare și consiliere: 15 lei/beneficiară 
 
5.3 Beneficiarul are obligația de a efectua plata către Prestator în termen de 30 zile de la 
primirea și înregistrarea facturii fiscale emise de către Prestator. 
5.4 Respectarea termenului de plată menționat la Alin. (3) este condiționată de existența 
fondurilor FSE și cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat în contul Beneficiarului. 
În caz contrar, plata se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul de la care 
Beneficiarul dispune de resurse FSE și cofinanțare de la bugetul de stat în conturile sale. 
5.5 Prestatorul va emite facturi fiscale lunar, în vederea decontării serviciilor medicale, de 
către Beneficiar. Facturile vor fi comunicate la începutul fiecărei luni, dar nu mai târziu de 10 
ale lunii pentru luna precedentâ, însoțite de Borderoul centralizator aferente serviciilor 
prestate în luna precedentă (Anexa 2). 
5.6 Plata este condiționată de existența documentelor justificative care reprezintă 
confirmarea prestării serviciilor. 
5.7 Toate obligațiile legate de plata impozitului pe venit, asigurările de sănătate, asigurările 
sociale și alte obligații bănești legale/ taxe, se plătesc de către Prestator și sunt incluse în 
prețul contractului. 
 
Art.6 OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI 
 
6.1 Prestatorul se obligă ca pe toată perioada desfășurării contractului să se afle în contract cu 
Casa de Asigurări de Sănătate și să aibă toate autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare în 
vederea prestării de servicii medicale. 
6.2 Prestatorul se obligă să respecte atribuțiile și sarcinile specifice așa cum sunt prevăzute în 
Anexa 1, parte integrantă la contract. 
6.3 Prestatorul se obligă să presteze servicii medicale într-o manieră competentă, profesională 
și cu promptitudine, fiind răspunzător de siguranța operațiunilor și metodelor utilizate pe 
toată durata contractului. Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să 
se încadreze, din punct de vedere al calității lor, în normele privind calitatea asistenței 
medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiilor Medicilor din România, 
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și de 
Casa Națională de Asigurări de Sănătate în concordanță cu legislația medicală actuală. 
6.4 Prestatorul se obligă să completeze toate formularele conform modelelor primite de la 
Beneficiar, să completeze și în Platforma Informatica Info Screen, cu excepția 
consimțământului GDPR, declarația pe propria răspundere încadrare grupuri vulnerabile, 
formular consimțământ informat (Anexa 3), borderouri centralizatoare (Anexa 2a). 
6.5 Prestatorul se obligă să țină o evidență a serviciilor prestate în favoarea prezentului 
contract. 
6.6 Prestatorul se obligă să informeze şi consilieze un număr minim de 80 de paciente în 
vederea mobilizării unităţii mobile de screening pentru recoltarea probelor biologice (testare 
Babeș Papanicolaou şi HPV in mediu lichid). 
6.7 Prestatorul se obligă să comunice pacientelor screenate rezultatul testării transmis de 
beneficiar. 
6.8 Prestatorul se obligă să respecte confidențialitatea actelor medicale conform legislației în 
vigoare și să respecte secretul profesional în raport cu terții. 
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6.9 Prestatorul se obligă să arhiveze documentele emise în perioada de derulare a prezentului 
contract, conform prevederilor legale aplicabile acestuia. 
6.10 Prestatorul este obligat să respecte măsurile de securitate și sănătate a muncii, precum și 
cele PSI, care sunt în vigoare la nivel național pe întreg parcursul îndeplinirii contractului. 
6.11 Prestatorul se obligă sa comunice Beneficiarului orice modificare a condițiilor inițiale care 
au stat la baza încheierii contractului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariția 
acestora. 
6.12 Prestatorul se obligă sa respecte atribuțiile și sarcinile specifice astfel cum sunt prevăzute 
în Anexa 1 - Condiții specifice, parte integrantă la contract. 
 
Art. 7  OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 
 
7.1. Se obligă sa răspundă în timp util solicităilor Prestatorului pentru asigurarea desfășurării 
actului medical în condiții optime. 
7.2. Se obligă să pună la dispoziția Prestatorului un model pentru următoarele documente: 
formular FS1, formular de înregistrarea individuală, consimțământ GDPR, declarație pe propria 
răspundere încadrare grupuri vulnerabile, formular consimțământ informat (Anexa 3), borderou 
centralizator (Anexa 2a). 
7.3 Se obligă să faciliteze obținerea accesului Prestatorului la Platforma Informatică Info 
Screen. 
7.4 Se obligă ca împreună cu Prestatorului să stabilească un program astfel încât unitatea 
mobilă de screening a beneficiarului să se prezinte în locaţia pusă la dispoziţie de prestator 
pentru recoltarea probelor medicale (testare Babeș Papanicolaou și HPV in mediu lichid). 
7.5 Se obligă să asigure transportul probelor medicale de la Prestator la sediul Beneficiarului. 
7.6 Se obligă sa transmită rezultatele testării prestatorului spre a fi comunicate persoanelor 
screenate. 
7.7 Are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor, inclusiv documentele contabile 
privind activitățile și cheltuielile, în conformitate cu legislația comunitară și națională. 
 
Art. 8 Protecția datelor cu caracter personal 
8.1 Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Contract, 
fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu 
caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 
al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 
(„GDPR”) transpuse în legislația națională prin Legea nr. 190/2018, precum și prevederile 
Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în 
sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidentialității și comunicațiilor 
electronice), transpusa în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, 
cu modificările și completările ulterioare. 
8.2 Persoanele vizate/ pacienții vor fi informați cu privire la datele de contact ale 
resposabilului cu protecția datelor (adresa de email alocată special: gdprsccut@insmc.ro), cu 
scopurile prelucrării datelor, a temeiului juridic, cu perioada de stocare a datelor și cu 
potențialii destinatari ai datelor cu caracter personal prin intermediul formularului 
„Consimțământ privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter / NOTA DE INFORMARE 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal)”. 
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8.3 Prestatorul va adopta măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare, politici interne și 
se vor pune în aplicare măsuri care să respecte în special principiul protecției datelor începând 
cu momentul conceperii și cel al protecției implicite a datelor, pentru a se asigura îndeplinirea 
cerințelor GDPR.  
8.4 Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecția datelor (adresa de email alocată 
special: gdprsccut@insmc.ro) cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor lor şi 
la exercitarea drepturilor lor în temeiul prezentului regulament. 
8.5 Fiecare Parte va divulga celeilalte Parti date cu caracter personal privind angajații sau 
reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului Contract. Aceste date vor consta în: 
nume, prenume, poziție, număr de telefon, adresa de e-mail pentru reprezentantul părții 
respective. Acolo unde legea prevede astfel, fiecare Parte care divulga informații în legatură 
cu angajații/reprezentanții săi trebuie să furnizeze o notă de informare persoanelor vizate, 
informându-le în mod corespunzător cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
acestora, efectuată de către cealaltăParte în legatură cu prezentul Contract. Fiecare partener 
se obligă să furnizeze persoanelor vizate Nota de informare în funcție de categoria din care fac 
parte (respectiv personal medical sau paciente-grup țintă). 
8.6 Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoştintă și convin ca fiecare Parte să respecte 
scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal determinate prin 
Proiectul POCU/759/4/9/136812. Mai precis, Părțile convin prin prezenta clauză și confirmă ca 
o să acționeze ca operatori asociați și fiecare dintre Părți poartă răspundere proprie pentru 
asigurarea conformității cu cerințele de securitate a datelor, astfel cum acestea sunt stabilite 
de art. 32-36 din Regulamentul (UE) 2016/679. 
 
Art.9 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA 
 
9.1 Fiecare parte raspunde pentru neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu 
întârziere a obligațiilor asumate daca a pricinuit celeilalte părți un prejudiciu. 
9.2 Prestatorul va răspunde civil conform legislației specifice în vigoare pentru faptele 
săvârșite în timpul prestării activității medicale. 
9.3 Răspunderea civilă nu înlătură angajarea răspunderii penale, dacă fapta care a cauzat 
prejudiciul constituie infracțiune conform legii. 
 
Art.10 REZILIEREA ȘI INCETAREA CONTRACTULUI 
10.1 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept, printr-o notificare 
scrisă făcută de una din părți celeilalte, de la data constatării și notificării următoarelor 
situații: 
a) de la revocarea de către organele în drept a autorizației de funcționare. 
b) nerespectarea de către Prestator a oricărei obligații dintre cele prevăzute la art. 6. 
10.2.Contractul de furnizare de servicii medicale încetează cu data la care a intervenit una din 
următoarele situații: 
a) Încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare, desființare sau reprofilarea furnizorului de 
servicii medicale. 
b) Acordul de voință al părților. 
c) Denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al prestatorului sau al 
beneficiarului, printr-o notificare scrisă, cu indicarea temeiului legal, de la data notificării, în 
caz de nerespectare a uneia dintre obligațiile stabilite prin prezentul contract.  
d) Prezentul contract încetează de drept la data expirării perioadei de valabilitate, stabilită 
conform art. 4 din contract. 
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10.3 Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă cu data la care a intervenit una 
din următoarele situații: 
a) Expirarea termenului de valabilitate a autorizației de funcționare, cu condiția ca furnizorul 
să facă dovada demersurilor întreprinse pentru prelungirea acesteia până la termenul de 
expirare. 
b) în cazurile de forță majoră confirmate de autoritățile publice competente, până la 
încetarea cazului de forță majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la 
termen a contractului. 
10.4 Contractul de furnizare de servicii medicale poate înceta și prin denunțarea unilaterală a 
contractului de către reprezentantul legal al prestatorului sau al beneficiarului, printr-o 
notificare scrisă, cu indicarea temeiului legal, în termen de 30 de zile de la data notificării. 
10.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente 
între părțile contractante. 
10.6 Prevederile prezentului nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat 
încetarea contractului. 
 
Art.11 FORȚA MAJORA 
11.1 Nici una din părțile prezentului contract nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la 
termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia dintre obligatiile care ii 
incumba in baza prezentului contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata 
de un eveniment de forța majorăale carui consecinte sunt de neinlaturat de catre partea care 
il invoca. 
11.2 Partea care invoca forța majorăeste obligata sa aduca la cunosțintă celeilalte parti, in 
termen de 7 zile de la data inceperii evenimentului si in  mod complet, producerea acestuia si 
sa ia orice măsuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului 
eveniment. 
11.3 Forța majorăse va constata de o autoritate competenta. 
11.4 Forța majorăexonereaza părțile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. 
11.5 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara 
a prejudicia drepturile drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
11.6 Partea contractanta care invoca forța majorăare obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat si in mod complet producerea evenimentului si de a lua orice măsuri care ii stau la 
dispozitie in vederea limitarii consecintelor lui. 
11.7 Daca forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea din plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
Art.12 NOTIFICĂRI 
12.1 În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre părți 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul social prevăzut/ă în 
partea introductivă a prezentului contract. Fiecare parte contractantă este obligată ca în 
termen de 3 zile din momentul in care intervin modificări ale adresei sediului (inclusiv 
telefon/fax/email) să notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenită. 
12.2 Orice notificare între parți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire SAU prin email. 
12.3 Notificările verbale nu se vor lua în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt 
confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente. 
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12.4 Persoana desemnată de către Beneficiar ca responsabil de derularea contractului este 
_______________, tel.___________, email______________ . 
12.5 Persoana desemnată de către Prestator ca responsabil de derularea contractului este 
_______________, tel._____________, email_______________ . 
 
Art.13 LITIGII 
13.1 Prezentul contract este guvernat de legislația română în materie. 
13.2 Părțile convin ca orice neînțelegere privind validitatea prezentului contract sau rezultată 
din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvată cu prioritate pe cale 
amiabilă de către reprezentanții lor. 
13.3 În cazul în care soluționarea litigiilor pe cale amiabilă nu este posibilă, părțile se vor 
adresa instanțelor judecătorești competente. 
 
 Art.14 DISPOZIȚII FINALE 
14.1 Modificarea sau completarea prezentului contract se face numai cu acordul ambelor părți, 
prin act aditional încheiat în scris între părțile contractante. 
14.2 Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice înîelegere verbală și scrisă 
dintre acestea anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
14.3 Declararea nulității uneia dintre clauze nu afectează valabilitatea celorlalte. Lipsirea de 
efecte juridice sau invalidarea unui articol sau paragraf al acestui contract nu va afecta 
producerea de efecte juridice sau validitatea restului contractului în măsura în care aceasta 
lipsire de efecte sau invalidare constituie cauza de incetare sau reziliere a prezentului 
contract. 
14.4 Anexele prezentului contract sunt: 
 Anexa 1 Condiții specifice  
 Anexa 2a - Borderou centralizator Centre de informare și consiliere 
 Anexa 3 Proces verbal de predare -primire 
 Anexa 4 Lista medicilor titulari sau salariati in cadrul Prestatorului si Lista asistentelor 

medicale angajate in cadrul Prestatorului implicati în furnizarea serviciilor medicale 
 Anexa 5 Formulare grup țintă 

 
 
Prezentul contract a fost încheiat in 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte contractantă , azi ______________  
 
                                    
BENEFICIAR:                                                                                            PRESTATOR: 
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Anexa 1 
 

CONDIȚII SPECIFICE  
LA CONTRACT DE COLABORARE/ EFECTUARE SERVICII MEDICALE 

Nr.___________/________ 
 
 

 
Art. 1 (1) Serviciile medicale de prevenție (informare și consiliere) a cancerului de col uterin 
efectuate de către Prestator persoanelor vizate sunt următoarele: 
 
1. Informarea și consilierea femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col 
uterin. În cadrul acestei activități se vor completa următoarele Declarații/Fișe: 

 Secțiunea 1 a formularului FS1, în format electronic /suport hârtie 

 Formularul de grup țintă în format electronic /suport hârtie 

 Declarația pe propria răspundere privind încadrarea în grupuri vulnerabile în format 
electronic /suport hârtie 

 Declarația GDPR în format electronic /suport hârtie 

 Formularul de consimțământ informat în format electronic /suport hârtie 
 

2. Mobilizarea pacientelor pentru testarea materialului celular cervical în locaţia propusă 
cu unitatea mobilă de screening a beneficiarului 
 
(2) Fiecare persoana vizată/pacienta va beneficia de cele doua servicii medicale menționate la 
alin. 1. 
 
(3) Prestatorul garantează ca serviciile medicale de prevenție (informare și consiliere) a 
cancerului de col uterin efectuate în baza prezentului contract se încadrează din punct de 
vedere al calității lor, în normele privind calitatea asistenței medicale, elaborate de comisii de 
specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din Romania, Ministerul Sănătății, alte instituții 
abilitate în domeniu 
 
Art. 2 (1) Persoanele care beneficiază de servicii medicale de prevenție (informare și 
consiliere) a cancerului de col uterin efectuate de Prestator în cadrul Contractului sunt 
persoane care la data intrării in operațiune/ intervenție îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții: 

a) femei cu vârsta cuprinsă între 24-29 ani pentru participarea la testarea Babeș 
Papanicolaou 

b) Femei cu vârsta cuprinsă între 30-64 de ani pentru participarea la testarea HPV 
c) Au domiciliul/reședința* in județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, 

Prahova, Teleorman. 
*Dovada domiciliului/ reședinței se realizează cu actul de identitate. 
 
Exceptie: Persoanele care nu au acte de identitate, dar locuiesc în regiunea vizata menționată 
mai sus vor reprezenta grup țintă eligibil daca se constată că locuiesc în regiunea de 
dezvoltare menționată în baza unei Declarații pe propria răspundere. 
Persoanele private de liberate vor fi asociate locului unde își desfășoară detenția și nu din 
perspectiva adresei de domiciliu. 
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d) Din punct de vedere medical, intră într-una din următoarele categorii: 
 nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin; 
 sunt asimptomatice; 
 nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin. 

 
(2) Persoanele menționate la alin.(1) pot fi:  
1. persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate  
2. persoane neasigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 
 
Art. 3 (1) Minim 57% dintre persoanele menționate la Art. 2 care vor beneficia de prevenție 
(informare și consiliere) a cancerului de col uterin, vor fi persoane aparținând grupurilor 
vulnerabile, respectiv persoane care sunt în cel puțin una din următoarele situații:  
1) Persoane sărace:  

• angajați, mai ales necalificați (la intrarea în intervenție media venitului pe cap 
de familie mai mică decât salariul minim pe economie)  
• șomeri (înregistrați în evidențele Serviciului Public de Ocupare)  
• inactivi - nu au un loc de muncă și nu sunt înregistrați în evidențele Serviciului 
Public de Ocupare  
• neasigurați  
• persoane beneficiare ale venitului minim garantat (VMG), ASF (alocației de 
susținere a familiei)  

2) Persoane neasigurate  
3) Persoane care lucrează pe cont propriu în agricultură 
4) Persoane din mediul rural  
5) Persoane care nu au documente de identitate  
6) Persoane din sau care au fost anterior în centre de plasament  
7) Persoane care au părăsit sistemul de protecție a copilului  
8) Persoane fără adăpost  
9) Persoane de etnie roma  
10) Persoane cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu nevoi complexe  
11) Persoane care au copii cu dizabilități  
12) Persoane din familii monoparentale  
13) Persoane care suferă de dependentă de alcool, droguri și alte substanțe toxice  
14) Persoane victime ale violenței domestice  
15) Persoane victime ale traficului de ființe umane 
16) Persoane lipsite de libertate sau aflate sub control judiciar 
17) Persoane aflate în evidențele serviciilor de probațiune 
 
(2) Pentru demonstrarea situației de vulnerabilitate, persoanele vizate vor prezenta unul din 
documentele justificative de mai jos, în funcție de tipul de persoană aflată în situație de 
vulnerabilitate, iar Prestatorul va atașa documentul care reprezintă dovada de vulnerabilitate 
la dosarul pacientei. 
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Exemplu de documente justificative

a.       angajate, mai ales necalificate (la intrarea în intervenție media 

venitului pe cap de familie mai mică decât salariul minim pe economie)
Declaratie pe propria raspundere sau  adeverinta de la angajatori 

b.      șomere (înregistrate în evidențele SPO) Document eliberat de Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca

c.       inactive - nu au un loc de muncă și nu sunt înregistrate în 

evidențele SPO
Declaratie pe propria raspundere

d.      neasigurate

Document eliberat de CNAS sau de medicul de familie

Confirmarea acestei situatii de catre medicul de familie dupa verificarea bazei de date a CNAS

Verificarea în baza de date a CNS http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html

e.       persoane beneficiare ale venitului minim garantat (VMG), ASF 

(alocației de susținerea familiei)
Document eliberat de primarie

Declaratie pe propria raspundere

Card de identitate/ buletin

Declaratie pe propria raspundere sau  declaratia unui reprezentat al centrului de plasament 

Declaratie pe propria raspundere sau orice document emis de o entitate din sistemul de protectie a 

copilului

Declaratie pe propria raspundere sau declaraţie a unui ONG cu mandat în lucrul cu comunitatea

Declaratie pe propria raspundere sau declaraţie a unui ONG cu mandat în lucrul cu comunitatea

Orice document care dovedeste dizabilitatea

Orice document care dovedeste dizabilitatea

Declaratie pe propria raspundere sau declaraţie a unui ONG cu mandat în lucrul cu comunitatea

Declaratie pe propria raspundere sau declaraţie a unui ONG cu mandat în lucrul cu comunitatea

Orice document emis de o entitate relevantă (ex. Penitenciar)

Orice document emis de o entitate relevantă 

Declaratie pe propria raspundere sau declaraţie a unui ONG cu mandat în lucrul cu comunitatea

Declaratie pe propria raspundere sau declaraţie a unui ONG cu mandat în lucrul cu comunitatea

�  Femei care au copii cu dizabilități

„  Femei din familii monoparentale

�  Femei sărace 

�  Femei care lucrează pe cont propriu în agricultură

„  Femei din mediul rural

„  Femei din sau care au fost anterior în centre de plasament 

�  Femei care au părăsit sistemul de protecție a copilului

�  Femei fără adăpost 

�  Femei de etnie romă 

�  Femei cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu  nevoi complexe

Persoane aflate in situatie de vulnerabilitate

�  Femei care suferă de dependență de alcool, droguri și alte substanțe toxice

„  Femei lipsite de libertate sau aflate sub control judiciar

�  Femei victime ale violenței domestice

�  Femei victime ale traficului de ființe umane 

�  Femei aflate în evidențele serviciilor de probațiune
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Art. 4 (1) Clauzele minime specifice pe care le va respecta Prestatorul în ceea ce privește 
persoanele care vor beneficia de servicii medicale de prevenție (informare și consiliere) 
precoce a cancerului de col uterin efectuate de către acesta în vederea testării: 
(i) Prestatorul va efectua servicii medicale de prevenție (informare și consiliere) a 
cancerului de col uterin pentru un număr minim de 80 persoane care îndeplinesc cumulativ 
cerințele menționate la Art. 2 din Anexa 1 la Contract - Condiții specifice. 
(ii) Minim 57% din persoanele care vor beneficia de servicii medicale de prevenție 
(informare și consiliere) a cancerului de col uterin, efectuate de Prestator, vor fi persoane 
vulnerabile. 
(2) Clauzele cu privire la caracteristicile grupului țintă menționate la Alin.(1) pot fi modificate 
unilateral de către Beneficiar, dacă se va impune, prin înștiințarea prealabilă a Prestatorului, 
efectuată în scris, prin e-mail și telefonic, înștiințarea fiind opozabilă/ aplicabilă Prestatorului 
de la momentul primirii acesteia.  
(3) Modificarea menționată la Alin. (2) se va realiza în funcție de caracteristicile/ structura 
tuturor Pacienților beneficiari ai serviciilor medicale de prevenție (informare și consiliere 
și/sau testare) a cancerului de col uterin (grupul țintă al Proiectului POCU/759/4/9/136812, în 
vederea respectării indicatorilor) la o anumită dată. 
 
Art. 5. Obligații minime specifice pe care le va îndeplini Prestatorul în ceea ce privește 
furnizarea serviciilor medicale de prevenție (informare și consiliere) a cancerului de col uterin 
efectuate de catre acesta în vederea testării: 
(1) Prestatorul va colecta informații și documente cu privire la fiecare pacient/ persoana 
care va beneficia de servicii de prevenție (informare și consiliere), efectuate de către acesta, 
astfel: 
a. Cartea de identitate/ alt document de identitate/ Declarație pe propria răspundere – 
dacă este cazul (lipsa documente identitate urmare a neînregistrării persoanelor la evidența 
populației); 
b. Dovada de vulnerabilitate (dacă este cazul) prin prezentarea unuia din documentele 
menționate la Art.3 alin.(2) din Anexa 1 la Contract - Condiții specifice, în funcție de categoria 
în care se încadrează SAU Declarația pe propria răspundere; 
c. Prin completarea Documentelor/ Declarațiilor/ Fișelor tip, menționate la Art.1 din 
Anexa 1 la Contract - Condiții specifice; 
(2) Documentele/ Declarațiile/ Fișele/ informațiile colectate de Prestator vor fi 
completate/ colectate pentru fiecare pacient care beneficiază de serviciile efectuate de 
Prestator conform prezentului contract. 
(3) Declarațiile/ Fișele menționate la Art.1 din Anexa 1 Condiții specifice, la care se 
adaugă Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin 
POCU 2014-2020  
(4) Declarațiile/ Fișele semnate conform prevederilor Alin.(3) vor fi anexate la dosarul 
fiecărei paciente, de către Prestator, împreună cu documentele menționate la Alin.(1) lit.a. și 
b. (CI/ BI și dovada privind vulnerabilitatea - dacă este cazul) 
(5) Prestatorul va comunica femeilor rezultatul testului Babeș-Papanicolaou/HPV, precum 
și conduita de urmat în funcție de rezultatul acestuia, astfel: 

- test negativ: invită femeia la o nouă testare  
- test cu rezultate nesatisfăcătoare, leziuni displazice sau invazive: recomandări 

pentru continuarea investigațiilor pentru femeile asigurate; 
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- test cu leziuni displazice sau invazive: continuarea investigațiilor in cadrul INSMC 
pentru femeile neasigurate 

(6) Prestatorul va afișa la loc vizibil programul de lucru al cabinetului medical pentru 
derularea activității de screening 
(7) Prestatorul va realiza, împreună cu beneficiarul, programarea sau, după caz, 
reprogramarea femeilor eligibile în vederea recoltării materialului celular din colul uterin într-
o locaţie indicată/pusă la dispoziţie 
(8) Prestatorul se obligă sa înregistreze în fișa medicală a pacientei data eliberării 
formularului FS1, precum și rezultatul testului Babeș-Papanicolaou/HPV transmis de către 
laboratorul de analize medicale 
 
Art. 6. Obligații minime specifice pe care le va îndeplini Beneficiarul în ceea ce privește modul 
în care se vor efectua serviciile medicale: 
(1) După semnarea contractului și efectuarea instructajului aferent activităților 
desfășurate de Prestator, Beneficiarul va pune la dispoziția Prestatorului, exclusiv în vederea 
îndeplinirii prezentului contract, iar prestatorul le va utiliza exclusiv pentru îndeplinirea 
prezentului Contract, următoarele formulare: 

 Formularului FS1, în format electronic /suport hârtie 

 Formularul de grup țintă în format electronic /suport hârtie 

 Declarația pe propria răspundere privind încadrarea în grupuri vulnerabile în format 
electronic /suport hârtie 

 Declarația GDPR în format electronic /suport hârtie 

 Formularul de consimțământ informat în format electronic /suport hârtie 
 

(2) Va mobiliza unitatea mobilă de screening împreună cu toate materialele necesare în 
vederea testării 
(3)    Va asigura transportul probelor către laboratorul central al Beneficiarului în vederea 
interpretării rezultatelor 
(4) Va asigura transmiterea rezultatelor către Prestator în vederea comunicării acestora 
către paciente 
 
Art.7 (1) Accesul Prestatorului la Platforma Informatica Info Screen se va acorda după 
semnarea Contractului, Prestatorul va primi acces în Platforma Informatică Info Screen prin 
utilizarea unui user de acces și a unei parole. 
Art. 8 (1) Lista medicilor de familie aflati în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate (a 
Prestatorului) și care vor efectua servicii în cadrul și conform prezentului Contract, este 
menționată în ANEXA 4 la Contract. 
(2) Lista asistentelor medicale angajate la Prestator si aflate în contract cu Casa de Asigurări 
de Sănătate  care vor asista medicii în vederea efectuării serviciilor în cadrul și conform 
prezentului Contract, este menționată în ANEXA 4 la Contract. 
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Anexa 2a 
 

Centrul de informare și consiliere a femeilor 
privind măsurile de prevenire a cancerului de col 
uterin a populației eligibile pentru testarea Babeș-
Papanicolaou și HPV, reprezentat prin: 
 
..............................................................
.... 
Adresa:.....................................................
........................................................... 
 

Reprezentantul legal al 
furnizorului de servicii medicale 

Medic  : 
..........................................
... 
......................................... 

 
 
 

BORDEROU CENTRALIZATOR 
pentru luna.....anul..... 

 

Nr.  

crt. 

CNP al femeii cu 
formularul FS1 
completat in 
integralitate 

 

Vârsta 
Data eliberării 
formularului 

FS1 

Seria  
formularului 

Tarif/caz 
testat(lei) 

Total sumă 
de decontat 

(lei) 

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1.        15 15 

2.            

.....            

TOTAL: X  X X X   

 
 
 
Răspundem de realitatea și exactitatea datelor. 

 

Reprezentant legal, 
…………………………………… 
(semnătura și ștampila) 
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Anexa 3 

 
UNITATEA PREDATOARE, UNITATEA PRIMITOARE 
Unitatea Sanitară ……………….. INSMC “Alessandrescu-Rusescu” 

 
PROCES VERBAL 

De predare-primire 
Incheiat azi ……………………….. între: 

 
   ...(Denumirea unitatii predatoare)... cu sediul în ....oraşul....., ...(adresa unitatii predatoare)..., 

reprezentată legal prin .............., avand funcţia de .............., în calitate de unitate predatoare 

 INSMC “Alessandrescu-Rusescu” cu sediul în Bucureşti, Bdul Lacul Tei nr.120, sector 2, reprezentată legal 

prin ..............., avand funcţia de manager, în calitate de unitate primitoare 

 

Beneficiarul a preluat de la Prestator următoarele: 

Nr. ctr. Denumire Cantitate 

1. Dosar GT grupa de vârstă 24-29 ani  

2. FS 1 grupa de vârstă 24-29 ani  

3. Dosar GT grupa vârstă 30-64 ani  

4. FS 1 grupa de vârstă30-64 ani  

care fac obiectul contractului de prestări servici medicale  încheiat în cadrul proiectului „Screening pentru Cancerul 

de Col Uterin şi tratament precoce -  SCCUT” POCU/759/4/9/136812.  

 

Am predat, Am primit, 

Nume prenume ___________________ Nume prenume _________________ 

Funcţia ________________________                           Funcţia _____________________ 

Semnătura______________________                          Semnătura___________________ 
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Anexa 4 
 

Lista medici si asistenti medicali angajati/e in cadrul Prestatorului 
 
 
Lista medici de famile in cadrul Prestatorului 
 

Nr 
crt 

Nume si prenume medic Telefon email 

1    

2    

3    

 
 

Lista asistentilor medicali salariati in cadrul Prestatorului 
 

Nr 
crt 

Nume si prenume asistent medical Telefon email 

1    

2    

3    

 



 

29 
 

 
Anexa 5 

Anexa 3a - Formularul FS1 

Anexa 3b - Formularul de inregistrare individuala a participantilor  

Anexa 3c – Consimtamant privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Anexa 3d - Declaratie pe propria raspundere incadrare in grupuri vulnerabile 

Anexa 3e - Formular consimtamant informat 

 

 

 


