CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MEDICALE
Nr.___________/________
In temeiul prevederilor din Ghidul Solicitantului specific – Orientari Generale/Conditii
Specifice/Manualul aplicantului sau beneficiarului aplicabil si/sau prevederile contractului de
finantare nr. . POCU/856/4/9/140501/ 02.12.2020, coroborate cu prevederile Legii nr.95/2006
privind reforma in domeniul sanatatii şi cu prevederile Legii nr 98/2016 privind achiziţiile
publice, s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii medicale, între:
Art. 1. PARTILE:
…………………………. cu sediul/domiciliul fiscal situat in ___________, Strada
_____________ nr. __, Bl. ____, sc. ___ ap. ____, Jud._____________,cod de inregistrare fiscala
____________ , cont _____________________ deschis la ____________________, reprezentat
prin___________________ in calitate de PRESTATOR, pe de o parte
si

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj Napoca , cu sediul/domiciliul fiscal
situat în mun. Cluj Napoca, strada Republicii nr. 34-36, jud. Cluj, cod de înregistrare fiscală
4547125, telefon 0264 598365, reprezentat prin Sef Lucrări Dr Ioan-Cătălin VLAD, Manager, în
calitate de BENEFICIAR, pe de alta parte
au convenit incheierea prezentului contract de prestari servicii cu respectarea urmatoarelor
clauze:
Art. 2. DEFINITII
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b) Prestator, Beneficiar - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii -servicii medicale orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si
tratament precoce, persoanelor vizate din grupul tinta, conform cerintelor cuprinse in documentele
proiectului si orice alte asemenea obligatii care revin prestatorului prin contract;
e) Beneficiarii finali ai serviciilor medicale prestate vor fi persoanele vizate din grupul tinta.
f) forta majora – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu
putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g) formular FS1- formular generat de programul informatic InfoScreen, la finalul fiecarui caz;
h) grup tinta proiect POCU 856/4/9/140501- 170.002 femei (din care 87.000 de femei provenind
din grupuri vulnerabile), cu varsta intre 24-64 ani, aparţinând atât Regiunii Nord-Vest, cât şi
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Regiunii Vest cu domiciliul/resedinta in cele 6 judete prevazute in proiect- Cluj, Bihor, Salaj,
Bistrita Nasaud, Maramures, Satu Mare .
h1) grup tinta vizat de testarea primara Babes Papanicolau: femei apartinand grupului tinta,
detaliat la litera h) cu varste cuprinse intre 24-29 ani.
h2) grup tinta vizat de testarea primara HPV: femei apartinand grupului tinta, detaliat la litera h)
cu varste cuprinse intre 30-64 ani.
g) serviciu validat – Formular FS1, completat integral, inclusiv in sistemul informatic de catre
prestatori, verificat si validat de catre beneficiar;
h) sistem/program informatic- Platforma InfoSreen, pusa la dispozitia prestatorului, de catre
Beneficiar, prin utilizarea unui cod de acces si parola, la data semnarii prezentului protocol.
g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile
reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.
h) In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice-versa, acolo unde acest lucru este permis.
i) Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.
Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI
3.1 In conformitate cu termenii si conditiile stabilite prin prezentul contract si prevederile din
Ghidul Solicitantului–Orientari Generale/Conditii Specifice/Manualul aplicantului sau
beneficiarului aplicabil si/sau prevederile contractului de finantare nr.______, Prestatorul
_________________ se obliga sa efectueze: servicii medicale orientate catre preventie, depistare
precoce (screening), diagnostic si tratament precoce, persoanelor vizate din grupul tinta respectiv
serviciile detaliate in Anexele:
Anexa 1.a. Informare şi consiliere în vederea testării HPV sau Babeş Papanicolau;
Anexa 1.b. Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau
Anexa 1.c. Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau
3.2. In situatia in care beneficiarului nu i se mai asigura fondurile necesare derularii contractului
sau acestea sunt consumate, aceasta isi rezerva dreptul de a cere prestatorului sistarea serviciilor,
iar in cazul in care nu a fost inceputa executarea contractului, rezilierea acestuia prin instiintarea
prealabila a prestatorului.
3.3 Prestarea serviciilor medicale se va efectua in baza graficului desfasurarii serviciilor medicale,
intocmit de comun acord intre parti.
3.4 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract pentru un nr.
de minim ............ şi maxim ......................beneficiari finali ai serviciilor asa cum acestia sunt
descrisi la art. 2 din prezentul contract.
Art.4 DURATA CONTRACTULUI
4.1 Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii de catre ambele parti si este valabil pana
la data de 29.12.2021 (maxim perioada de implementare a Proiectului)
4.2 In functie de specificul activitatilor si de dimensiunea grupului tinta, partile pot prelungi de
comun acord perioada de valabilitate a contractului, prin incheierea unui act aditional.
Art.5 PLATA SERVICIILOR MEDICALE. MODALITATI DE PLATA
5.1 In schimbul serviciilor medicale prestate, Prestatorul va primi un tarif fix, per servicii
medicale prestate (efectuate, raportate şi validate –FS1 – Anexa 3).
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Tarifele decontate de Beneficiar, detaliate/serviciul medical prestat fiecarui pacient (consult,
diagnostic, tratament, etc.) sunt urmatoarele:
Nr.
crt
1
3
4

Serviciul prestat conform Anexei 1

UM/persoana Pret unitar
lei
buc
15
buc
28
buc
40

Anexa 1.a.
Anexa 1.b.
Anexa 1.c.

5.2 Plata serviciilor medicale se va realiza in concordanta cu Conditiile stabilite prin Ghidul
Solicitantului coroborate cu prezentul contract.
5.3 Preţurile unitare exprimate în lei, sunt ferme şi nu pot fi modificate pe toată perioada de
derulare a contractului.
5.4 Pretul final al contractului, va fi dat de valoarea cumulata a facturilor emise in perioada de
valabilitate a acestuia.
5.5 Prestatorul va emite pentru serviciile validate de catre beneficiar (formular FS1 complet),
facturi fiscale, in vederea decontarii acestora. Facturile vor fi emise si transmise beneficiarului nu
mai tarziu de data de 20 ale lunii, pentru serviciile validate de beneficiar in luna precedenta.
Impreuna cu factura, prestatorul va preda si borderou centralizator al serviciilor prestate, raportate
beneficiarului si validate de catre acesta.
5.6 Plata este conditionata de existenta documentelor justificative care reprezinta confirmarea
prestarii serviciilor
5.7 Toate obligatiile legate de plata impozitului pe venit, asigurarile de sanatate, asigurarile
sociale si alte obligatii banesti legale, sunt in sarcina prestatorului.
5.8. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor prestate catre prestator in termen de 60 de
zile de la primirea facturii si a documentelor justificative, sub conditia asigurarii fondurilor
necesare de catre AM/OIR.
Art.6 OBLIGATIILE PRESTATORULUI
6.1. Prestatorul se obliga ca pe toata perioada desfasurarii contractului sa aiba toate autorizatiile
prevazute de legislatia in vigoare in vederea prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului
contract.
6.2. Prestatorul, furnizor de servicii medicale se obliga sa posede asigurare de malpraxis medical
valabila pe toata perioada de contractare.
6.3. Prestatorul se obliga sa ofere persoanelor din grupul tinta (GT) informaţii despre serviciile
oferite şi despre modul de furnizare a acestor servicii;
6.4. Prestatorul se obliga să acorde servicii le care fac obiectul prezentului contract, tuturor
persoanelor din GT, fără nici o discriminare;
6.5. Prestatorul se obliga să stabilească programul de activitate, locatia şi să 1e aducă la cunoştinţa
beneficiarului;
6.6. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile intr-o maniera competenta, profesionala si cu
promtitudine, fiind raspunzator de siguranta operatiunilor si metodelor utilizate, cât şi de
calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. Serviciile medicale furnizate in baza
prezentului contract trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al calitatii lor, in normele privind
calitatea asistentei medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiilor Medicilor
din Romania si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in concordanta cu legislatia medicala
actuala.
6.7 Prestatorul se obliga sa asigure efectuarea serviciilor medicale conform protocoalelor şi
metodologiilor dezvoltate în Etapa I, contract POCU/257/4//9/120798
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6.8 Prestatorul se obliga sa colecteze informatii si documente cu privire la fiecare pacient/
persoana care va beneficia de servicii de preventie (informare, consiliere si recoltare), efectuate de
catre acesta, astfel:
a. Cartea de identitate/ alt document de identitate/ Declaratie pe propria raspundere – daca este
cazul (lipsa documente identitate urmare a neînregistrării persoanelor la evidenţa
populaţiei);
b. Dovada justificare încadrare în categorii de vulnerabilitate (daca este cazul) prin prezentarea
unuia din documentele mentionate în Anexa 4 la Contract - Conditii specifice, în functie de
categoria in care se incadreaza SAU Declaraţia pe propria raspundere;
c. Completarea datelor în Formularul FS1 (Anexa 3) şi în Formularul de grup ţintă
(Formularul de înregistrare individuală a participanţilor la operaţiunile finanţate prin POCU
2014-2020) (Anexa 8) atât în platforma Infoscreen cât şi în formularul original pe suport
hârtie
6.9 Prestatorul se obliga sa asigure depozitarea până la ridicarea acestora de către Beneficiar în
condiţiile ce vor fi specificate în funcţie de tipul probei, folosind materialele (flacoanele) puse la
dispozitie de Beneficiar. In cazul in care proba este nesatisfacatoare pentru evaluare si nu se
repeta recoltarea, serviciul medical nu va fi decontat;
6.10 Prestorul va aduce la cunostinta Beneficiarului in termen de 10 zile de la incheierea
prezentului contract, lista nominala a personalului responsabil de derularea serviciilor, cu
evidentiarea tipului de serviciu prestat. Lista va putea fi actualizata de cate ori este nevoie, cu
notificarea personalului, anterior inceperii acordarii serviciilor.
6.11 Prestatorul se obliga sa tina o evidenta distincta a serviciilor prestate in favoarea prezentului
contract.
6.12. Prestatorul se obliga sa completeze secţiunea corespunzatoare serviciilor prestate din
formularul FS1 (conform obligatiilor asumate, prevazute la art. 3.1), şi sa o transmita
beneficiarului.
6.13. Prestatorul se obliga sa completeze in platforma InfoScreen, secţiunea corespunzatoare
indeplinirii obligatiilor sale din formularul FS1.
6.14. Serviciul se considera prestat la momentul completarii de catre prestator in sistemul
informatic, a sectiunii/sectiunilor din FS1 care intra in responsabilitatea sa, si se considera validat
la momentul verificarii si acceptarii de catre IOCN, a formularului FS1 completat in integralitate
6.15. Prestatorul se obliga sa respecte confidentialitatea actelor medicale conform legislatiei in
vigoare si sa respecte secretul profesional in raport cu tertii.
6.16. Prestatorul se obliga sa arhiveze documentele emise in perioada de derulare a prezentului
contract. Acestea vor fi pastrate pe o perioada de minim 3 ani, de la inchiderea POCU (Conform
Cap. 6 din Manualul beneficiarului).
6.17. Prestatorul este obligat sa respecte masurile de securitate si sanatate a muncii, precum si cele
PSI, care sunt in vigoare la nivel national pe intreg parcursul indeplinirii contractului.
6.18. Prestatorul se obliga sa respecte atributiile si sarcinile specifice astfel cum sunt prevazute
prezentul contract contract.
6.19. Prestatorul sa obliga sa puna documentele emise in legatura cu prezentul contract, la
dispozitia Beneficiarului si oricarei autoritati cu atributii si competente, in verificarea si controlul
utilizarii fondurilor europene
6.20. Prestatorul se obliga sa respecte toate prevederile cu privire la Regulamentul UE nr.
2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal (GDPR).
6.21. Prestatorul se obliga ca după validarea rezultatului în sistemul informatic a rezultatului
testului Babeş-Papanicolaou, sa transmita autorităţii contractante, în primele 3 zile lucrătoare ale
lunii curente pentru luna precedentă, factura şi borderoul centralizator al testărilor BabeşPapanicolaou finalizate în cadrul subprogramului, în vederea decontării acestora;
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6.22 Prestatorul se obliga sa returneze Beneficiarului materialele sanitare primite de la Beneficiar
pentru derularea contractului SAU contravaloarea acestora, in situatia neutilizarii acestora
6.23 Prestatorul se obliga sa comunice beneficiarului, orice modificare a condiţiilor iniţiale care
au stat la baza încheierii contractului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariţia
acestora.
Art. 7 OBLIGATIILE BENEFICIARULUI/ACHIZITORULUI
7.1. Beneficiarul se obliga sa raspunda in timp util solicitarilor/clarificarilor prestatorului pentru
asigurarea desfasurarii serviciilor in conditii optime.
7.2. Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe
care acesta le solicita şi care sunt necesare îndeplinirii contractului, inclusiv formularele de natura
medicala care se vor utiliza de prestator, sa intocmeasca si sa transmita raportarile de specialitate
pe baza documentatiei medicale a prestatorului.
7.3 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului flacoane adecvate recoltarii si
transportului probelor.
7.4 Beneficiarul se obliga sa permita accesul prestatorului la sistemul informatic - Platforma
InfoSreen.

7.5 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia personalului responsabil de derularea serviciilor,
notificat conform art. 6.10, parola si cod de acces la Platforma Info Screen, in vederea introducerii
datelor in secţiunea corespunzatoare serviciilor prestate, conform FS1.
7.6 Beneficiarul se obliga sa indosarieze si sa pastreze toate documentele proiectului in original,
precum si copii ale documentelor, daca este cazul, inclusiv documentele contabile, privind
activitatile si cheltuielile eligibile, in conformitate cu legislatia comunitara si nationala.
7.7 Beneficiarul se obliga sa verifice documentele prezentate de Prestator și ulterior va achita
contravaloarea serviciilor prestate pe baza facturii eliberate de prestator însoţită de documentele
prevăzute în caietul de sarcini, în termen de 60 de zile de la avizarea acesteia, în limitele
fondurilor proiectului disponibile în conturile sale.
Art.8 RASPUNDEREA CONTRACTUALA
8.1. Fiecare parte raspunde pentru neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare sau cu intarziere
a obligatiilor asumate daca a pricinuit celeilalte parti un prejudiciu.
8.3 Prestatorul va raspunde civil conform legislatiei specifice in vigoare pentru faptele savarsite
in timpul prestarii activitatii medicale.
8.4. Raspunderea civila nu inlatura angajarea raspunderii penale, daca fapta care a cauzat
prejudiciul constituie infractiune conform legii.
Art.9 REZILIEREA SI INCETAREA CONTRACTULUI
9.1 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliaza de plin drept, printr-o notificare scrisa
facuta de una din parti celeilalte, de la data constatarii si notificarii urmatoarelor situatii:
a) de la revocarea de catre organele in drept a autorizatiei de functionare.
b) nerespectarea de catre prestator a oricarei obligatii dintre cele prevazute la art. 6.
9.2.Contractul de furnizare de servicii medicale inceteaza cu data la care a intervenit una din
urmatoarele situatii:
a) Incetarea prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiintare sau reprofilarea furnizorului de servicii
medicale.
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b) Acordul de vointa al partilor.
c) Denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al prestatorului sau al
beneficiarului, printr-o notificare scrisa, cu indicarea temeiului legal, de la data notificarii, in caz
de nerespectare a uneia dintre obligatiile stabilite prin prezentul contract.
d) Denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al beneficiarului, printr-o
notificare scrisă în cazul atingerea valorii maximale estimate a serviciilor subcontractate
(3.506.624 lei) (epuizarea fondurilor).
e) Prezentul contract inceteaza de drept la data expirarii perioadei de valabilitate, stabilita conform
art. 4 din contract.
9.3 Contractul de furnizare de servicii medicale se suspenda cu data la care a intervenit una din
urmatoarele situatii:
a) Expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei de functionare, cu conditia ca furnizorul sa
faca dovada demersurilor intreprinse pentru prelungirea acesteia pana la termenul de
expirare.
b) In cazurile de forta majora confirmate de autoritatile publice competente, pana la incetarea
cazului de forta majora, dar nu mai mult de 6 luni, sau pana la data ajungerii la termen a
contractului.
c) In caz de neplata timp de trei luni consecutiv a contravalorii serviciilor medicale prestate de
furnizor, din motive imputabile beneficiarului.
d) In alte situatii, prin acordul partilor sau in alte situatii prevazute de lege
9.4. În cazul în care prestatorului de servicii ii expiră autorizatiile prevazute de legislatia in
vigoare in vederea prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract fără ca acesta să le
reînnoiască în termenele prevăzute de legislația în vigoare, sau autorizațiile îi sunt retrase,
achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract de plin drept, fără intervenția
instanței de judecată, pe baza unei notificări prealabile.
9.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.
9.6. Prevederile prezentului nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.
Art.10 FORTA MAJORA
10.1 Nici una din partile 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
forta majora ale carui consecinte sunt de neinlaturat de catre partea care il invoca.
10.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa aduca la cunostinta celeilalte parti, in termen
de 7 zile de la data inceperii evenimentului si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice
masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.
10.3 Forta majora se va constata de o autoritate competenta.
10.4 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.
10.5 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.
10.5 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet producerea evenimentului si de a lua orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor lui.
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10.6 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea din plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
Art.11 NOTIFICARI
11.1 In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre parti celeilalte este
valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul social prevazut/a in partea introductiva a
prezentului contract. Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul
in care intervin modificari ale adresei sediului (inclusiv telefon/fax/email) sa notifice celeilalte
parti contractante schimbarea survenita.
11.2 Orice notificare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
11.3 Notificarea se poate transmite si prin telefon, email sau fax, cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.
11.4 Notificarile verbale nu se vor lua in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
11.5. Persoana desemnata de catre BENEFICIAR ca responsabil de derularea contractului este
_______________, tel.____, email____ .
11.5. Persoana desemnata de catre PRESTATOR ca responsabil de derularea contractului este
_______________, tel.____, email____ .
Art.12 LITIGII
12.1 Prezentul contract este guvernat de legislatia romana in materie.
12.2 Partile convin ca orice neintelegere privind validitatea prezentului contract sau rezultata din
interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvata cu prioritate pe cale amiabila de
catre reprezentantii lor.
12.3 In cazul in care solutionarea litigiilor pe cale amiabila nu este posibila, partile se vor adresa
instantelor judecatoresti competente.
Art.13 DISPOZITII FINALE
13.1 Modificarea sau completarea prezentului contract se face numai cu acordul ambelor parti,
prin act aditional incheiat in scris intre partile contractante.
13.2 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala si scrisa dintre
acestea anterioara sau ulterioara incheierii lui.
13.3 Declararea nulitatii uneia dintre clauze nu afecteza 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 in masura in care aceasta lipsire de efecte sau
invalidare constituie cauza de incetare sau reziliere a prezentului contract.
13.4 Anexele prezentului contract sunt:
 Descrierea serviciilor - lista a serviciilor detaliate, descrierea activitatilor,
responsabilitatilor corespunzatoare activitatilor (Anexa 1):
Anexa 1.a. Informare şi consiliere în vederea testării Babeş Papanicolau sau HPV;
Anexa 1.b. Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau
Anexa 1.c. Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau
 Fișa de consimțământ GDPR (Formular 2)
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 Declarație privind evitarea dublei finanțări (Formular 3)
 Lista personalului (Formular 4)
 Angajament privind participarea personalului la cursurile organizate în cadrul proiectului
«Integrarea screeningului primar HPV în programul național de screening pentru cancerul
de col uterin" , POCU 120798 (Formular 5);
 Grup ţintă (Anexa 2)
 Formular FS1 (Anexa 3)
 Documente justificative încadrare categorie de vulnerabilitate (Anexa 4)
 Formular înregistrare grup ţintă (Anexa 5)
Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte
contractanta , azi ______________

BENEFICIAR:

PRESTATOR:
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