CONTRACT DE COLABORARE
pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ medico- farmaceutic,
postliceal, universitar şi postuniversitar în spitale
nr. _____ din ________
I. Părţile contractante
Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni cu sediul în Cîmpeni, str. Crişan nr. 11 ,
judeţul Alba , în calitate de furnizor de servicii de formare clinică a elevilor,
studenţilor, rezidenţilor, doctoranzilor, masteranzilor şi a altor categorii de specialişti,
reprezentat prin Manager Ing. Ec. Bodea Ilie Călin,
şi
Şcoala Postliceală Sanitară Alba cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Petru
Dobra nr. 2, judeţul Alba în calitate de beneficiar de servicii de formare clinică a
elevilor, studenţilor, rezidenţilor, doctoranzilor, masteranzilor şi a altor categorii de
specialişti, reprezentată prin Director Dr. Muntean Gheorghe .
II. Obiectul contractului
ART. 1
(1) Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de către Spitalul De
Boli Cronice Cîmpeni a serviciilor de instruire şi formare clinică de natură să asigure
toate condiţiile necesare în vederea formării profesionale practice complete şi corecte
a cursanţilor, indiferent de nivelul lor de pregătire, sub coordonarea şi îndrumarea, de
către Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni a instruirii clinice a unui număr de 20
cursanţi, menţionaţi în anexa nr. 2 la prezentul contract, care face parte integrantă din
acesta.
(2) Programul de instruire clinică este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul
contract, care face parte integrantă din acesta.
III. Durata contractului
ART. 2
Prezentul contract se încheie pentru anul de studiu 2016/ 2017 şi este valabil
de la data încheierii lui şi până la data încetării anului şcolar pentru care a fost
încheiat.
ART. 3
Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiţional încheiat cu
acordul părţilor.
IV. Obligaţiile părţilor
A. Obligaţiile beneficiarului
ART. 4
Scoala Postliceala Sanitara în calitate de beneficiar, are următoarele obligaţii:
a) să pună la dispoziţia spitalului, ca anexă la contract (anexa nr. 1), graficul
anual al stagiilor practice în respectiva unitate sanitară, pe specialităţi, pe secţii, grupe
şi ani de studii, respectând curriculumul şcolar în vigoare (număr de ore şi
conţinuturi), avizat de autoritatea de sănătate publică judeţeană ;
b) să pună la dispoziţia spitalului, ca anexă la contract (anexa nr. 2), tabelele
nominale cuprinzând cursanţii care efectuează stagiul clinic, pentru fiecare semestru
al anului şcolar 2016 / 2017 ;
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c) să pună la dispoziţia spitalului tabelul nominal (anexa nr. 3) cuprinzând
numele şi prenumele profesorului – instructor responsabil cu pregătirea practică
pentru fiecare an, grupă, respectiv a coordonatorilor din instituţiile de învăţământ
medical, după caz;
d) să aducă la cunoştinţa Spitalului De Boli Cronice Cîmpeni curriculum-ul
şcolar privind instruirea practică a cursanţilor pentru anul de studiu în curs;
e) să stabilească graficul de desfăşurare a instruirii clinice (anexa nr. 4), cu
acordul Spitalului De Boli Cronice Cîmpeni;
f) să respecte programul de desfăşurare a instruirii clinice, stabilit de comun
acord cu spitalul, care este anexă (anexa nr. 4) la contract;
g) să asigure respectarea de către cursanţi a Regulamentului de ordine interioară
al Spitalului De Boli Cronice Cîmpeni pe perioada cât se află în unitate şi să răspundă
pentru eventualele pagube pe care cursanţii le-ar putea crea spitalului ;
h) să facă dovada deținerii fișei de aptitudini a fiecarui cursant și să le atașeze în
copie la prezentul contract - Anexa 5
i) să asigure echipament individual de protecție pentru fiecare cursant – costum
de culoare vișiniu și papuci de spital de culoare albă.
j) să pună la dispoziția elevilor pe toată durata stagiului de practică manuși de
examinare;
B. Obligaţiile furnizorului
ART. 5
Spitalul De Boli Cronice Cîmpeni în calitate de furnizor de servicii de
instruire clinică a cursanţilor, are următoarele obligaţii:
a) să stabilească, împreună cu unitatea de învăţământ medical, modalităţile şi
factorii care contribuie la asigurarea calităţii instruirii clinice a cursanţilor;
b) să desemneze persoana care va coordona instruirea clinică a cursanţilor în
spital, conform graficului de desfăşurare stabilit în condiţiile art. 4 lit. d);
c) să asigure baza materială necesară instruirii practice a cursanţilor, conform
curriculumului şcolar, fără plată ;
d) să aducă la cunoştinţă unităţii de învăţământ medical eventualele abateri ale
cursanţilor constatate pe parcursul efectuării instruirii clinice în spital.
e) să asigure în mod gratuit testarea psihologică a tuturor cursanților anterior
începerii stagiilor de practică;
V. Modalităţi de plată
ART. 6
Prin acordul părţilor, s-a convenit ca Spitalul De Boli Cronice Cîmpeni să
asigure instruirea practică a cursanţilor unităţii de învăţământ medical fără încasarea
de sume băneşti .
VI. Calitatea serviciilor
ART. 7
Activităţile de învăţământ vor fi astfel organizate încât să consolideze
calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei
medicale.
ART. 8
Spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru
respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor
nozocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.
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ART. 9
Serviciile furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile
de calitate elaborate de organismele abilitate de lege.
VII. Răspunderea contractuală
ART. 10
Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor
contractuale, partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.
VIII. Clauză specială
ART. 11
(1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data
semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă
majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă
majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile
inundaţii, embargo.
(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen
de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la
încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus
a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate
daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
(3) Cauza de forţă majoră antrenează suspendarea executării obligaţiilor
contractuale pentru o perioadă de maximum 6 luni de la producerea acesteia. După
expirarea acestui termen, oricare dintre părţi poate denunţa contractul.
IX. Rezilierea şi încetarea contractului
ART. 12
(1) Prezentul contract încetează la expirarea termenului pentru care a fost
încheiat.
(2) Contractul mai poate înceta prin acordul părţilor sau la iniţiativa temeinic
motivată a uneia dintre părţi, cu notificarea celeilalte părţi în termen de 15 zile
calendaristice înainte de data de la care se doreşte încetarea contractului.
ART. 13
Prezentul contract se poate rezilia, la solicitarea oricăreia dintre părţile
contractante, în condiţiile nerespectării clauzelor contractuale.
X. Corespondenţa
ART. 14
(1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în
scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul
părţilor.
(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare
din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract
să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.
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XI. Modificarea contractului
ART. 15
În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în
vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se
vor completa în mod corespunzător.
ART. 16
Dacă o clauză a prezentului contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi
ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză
declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu
putinţă spiritului contractului.
ART. 17
Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la
iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de
modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea
datei de la care se doreşte modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este
anexă la prezentul contract.
XII. Soluţionarea litigiilor
ART. 18
(1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi
încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei
proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
(2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) se soluţionează de către
instanţele judecătoreşti competente.
XIII. Alte clauze
………………………………………………………………………………………......
..........................................................................................................................................
Prezentul contract a fost încheiat astăzi ____________ în două exemplare a
câte 4 pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
Spitalul De Boli Cronice Cîmpeni

Școala Postliceală Sanitară Alba Iulia

Manager ,
Ing.Ec.Bodea Ilie Călin

Director,
Dr. Muntean Gheorghe
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ANEXA nr. 1
Graficul anual al stagiilor practice în Spitalul De Boli Cronice Cîmpeni :
 pe ani de studii
 pe grupe
 pe secţii
 pe specialităţi
respectând curriculumul şcolar în vigoare (număr de ore şi conţinuturi), avizat de
autoritatea de sănătate publică judeţeană
ANEXA nr. 2
Tabel nominal al cursanţiilor care efectuează stagiul clinic, pentru fiecare semestru al
anului şcolar 2016 / 2017 .
ANEXA nr. 3
Tabel nominal cu profesorii – instructor responsabili cu pregătirea practică pentru
fiecare an, grupa .
ANEXA nr. 4
Graficul de desfăşurare a instruirii clinice avizat de Spitalul De Boli Cronice Cîmpeni
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ANEXA nr.2
Tabel nominal al cursanţiilor care efectuează stagiul clinic
semestrul I / an şcolar 201 / 2017
An _____ Clasa ________

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
…..

Nume si Prenume

ANEXA nr.2 A
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Tabel nominal al cursanţiilor care efectuează stagiul clinic
semestrul II / an şcolar 2016 / 2017
An _____ Clasa ________

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
…..

Nume si Prenume
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Tabel nominal cu profesorii – instructor responsabili cu pregătirea
practică pentru anii II și III

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Nume si Prenume
DR. MUNTEAN GHEORGHE
AS.PRINCIPAL LICENȚIAT NIȚESCU ANTONIA
AS.PRINCIPAL LICENȚIAT NIȚESCU CRISTIAN
AS.PRINCIPAL LICENȚIAT ROȘIU CRUCIȚA
AS.PRINCIPAL LICENȚIAT LUPEAN ADRIANA
AS.PRINCIPAL LICENȚIAT BĂRBAT IULIANA MONICA
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