MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

AVIZAT OFICIUL JURIDIC,
Cons. jur. Vasilica-Mirela Iacob

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România
www.umfiasi.ro

AVIZAT DECANAT,

CONTRACT DE COLABORARE
cu titlu gratuit pentru desfăşurarea practicii masteranzilor în cadrul entităţilor private
CAPITOLUL I: Părţile contractante
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” DIN IASI, cu sediul
in Iasi, str. Universitatii nr. 16, avand cod fiscal 4701100 si numarul de cont
RO66TREZ406504601X000729, deschis la Trezoreria Iasi, în calitate de beneficiar de servicii de
formare profesionala a studenţilor, reprezentata prin Rector Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu,
prin împuternicit Conf.univ.dr. Irina Iuliana Costache, Prorector studii universitare ciclul de studii
învăţământ clinic şi masterat, conform Deciziei nr. 875/29.11.2017
si
S.C. ……………………………………….., cu sediul în municipiul …………………………, str………………., nr…………,
judeţul ………………….., telefon/fax:…………………., în calitate de furnizor de servicii de formare
profesionala a studenţilor, reprezentat legal
……………………………………….., avand cod
fiscal…………………….. si numarul de cont…………………………………………………………………………………………...,
deschis la…………………………………….
CAPITOLUL II: Obiectul contractului
Art. 1
(1)Obiectul
prezentului
contract
îl
constituie
furnizarea
de
către
S.C…………………………………………………. a serviciilor de instruire şi formare profesionala de natură să
asigure toate condiţiile necesare în vederea formării profesionale, practice complete şi corecte a
studenţilor, sub coordonarea şi îndrumarea, de către ………………………………………………….in calitate
de tutore, a instruirii in domeniile : medicină, medicină dentară şi ştiinţe inginereşti aplicate,
menţionaţi în anexa nr1. la prezentul contract, anexa care face parte integrantă din acesta.
(2)Programul de instruire este prevăzut în anexa nr.2 la prezentul contract, care face parte
integrantă din acesta.
CAPITOLUL III: Durata contractului
Art. 2
Prezentul contract se încheie pentru anul universitar …………………………… şi este valabil de la data
încheierii lui şi până la finalul anului universitar curent, aferent perioadei in care a fost incheiat.
Art. 3
Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiţional încheiat cu acordul părţilor.
CAPITOLUL IV: Obligaţiile părţilor
SECŢIUNEA A: Obligaţiile beneficiarului
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Art. 4
Instituţia de învăţământ superior medical, în calitate de beneficiar, are următoarele obligaţii:
a)să pună la dispoziţia cabinetului, ca anexă la contract (anexa nr. 1), tabelele nominale
cuprinzând studenţii care efectuează practica, pentru fiecare semestru al anului universitar
…………………………………….;
b) sa puna la dispozitia prestatorului programul de instruire, defalcat pe semestre, anexa 2.
c)să pună la dispoziţia cabinetului tabelul nominal (anexa nr. 3) cuprinzând numele şi prenumele
cadrelor didactice responsabile cu pregătirea practică a studenţilor, din partea Universitatii.
SECŢIUNEA B: Obligaţiile furnizorului
Art. 5 S.C………………………………………………………………………, în calitate de furnizor de servicii de
instruire practică a studentilor, are următoarele obligaţii:
a)să stabilească, împreună cu instituţia de învăţământ superior, modalităţile şi factorii care
contribuie la asigurarea calităţii instruirii practice a studenţilor;
b)să desemneze persoana (tutorele) care va coordona instruirea practică a studenţilor în
cabinet;
c)să asigure baza materială necesară instruirii practice a studentilor;
d)să aducă la cunoştinţă instituţiei de învăţământ superior eventualele abateri ale studenţilor
constatate pe parcursul efectuării instruirii practice in cabinet.
CAPITOLUL V: Modalităţi de plată
Art. 6 Prin acordul părţilor, s-a convenit ca S.C…………………………………………….. să asigure instruirea
practică a cursanţilor instituţiei de învăţământ superior, gratuit.
CAPITOLUL VI: Calitatea serviciilor
Art. 7 Activităţile de învăţământ vor fi astfel organizate încât să consolideze pregatirea practica
a studentilor, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei.
Art. 8 S.C………………………………………………………………………………. răspunde, în condiţiile legii, pentru
serviciile prestate de stundenti pacientilor, şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate acestora.
Art. 9 Serviciile furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate
elaborate de organismele abilitate de lege.
CAPITOLUL VII: Răspunderea contractuala
Art. 10 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale,
partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.
CAPITOLUL 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 unilateral contractul.
CAPITOLUL 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.

pagina 2 din 4

CAPITOLUL 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.
CAPITOLUL 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.
CAPITOLUL 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.
Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul contract si sunt in responsabilitatea
decanatului facultatii.
Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte
contractanta.
S.C……………………..
………………………………

Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași

Administrator,
Prorector studii universitare
ciclul de studii învăţământ clinic şi masterart ,
Conf. univ. dr. Irina Iuliana Costache

Secretar Șef Universitate,
Gabriela Cuciureanu

Secretar Masterate,
Ludmila-Doina Tănăsoiu
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Anexa 1
Nr. Crt.

Nume student

Prenume student

Anul de studiu

Prorector studii universitare
ciclul de studii învăţământ clinic şi mastert ,
Conf. univ. dr. Irina Iuliana Costache
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