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MODEL 12   

 Nr. Inregistrare CJ/CMB: ............data  ......................., Judetul 
………………………………….  

  

  

CONTRACT DE COLABORARE (in interiorul profesiei)    

  Incheiat astazi ……………..    

  

  

I. Partile contractante  

  

   1.  Cabinet/laborator de tehnica dentara (CTD/LTD)   

…………………………….,   infiintat in baza …………………………, cu sediul profesional 

in ………………….., cod fiscal ……………………, cont 

IBAN..............................................., deschis la  

.................................................................reprezentat  legal  prin  dl/dna  

……………………., avand calitatea de tehnician dentar membru OTDR (conform 

Certificatului de membru seria ….nr. ……., avizat la zi), denumit in continuare  

BENEFICIAR,  

  

sau  

1. Societatea ……………………………………. S.R.L., cu sediul social in 

str.……………………………………nr……, localitatea………………….si, dupa caz, punct 

de lucru in str.………………………………Nr.……., localitatea …………………, 

Judet……………………….. inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  

…………………………….,  CUI  ……………………,  cont  IBAN  

.......................................................................,  deschis  la  

..........................................................................,  reprezentata  legal  prin  dl/dna  

…….………………………………………………….. - tehnician dentar membru OTDR  

(conform Certificatului de membru seria …. nr. ……., avizat la zi), denumitA in 

continuare BENEFICIAR,  

 

si   

  

2. Dl/dna …………………………………………………., cu domiciliul in 

str………………………………….,……………………… nr. ………………………….., 

localitatea…………………., CNP …………………………………… tehnician dentar  

– PFA colaborator in interiorul profesiei, cod fiscal ……………….., care isi desfasoara 

activitatea la sediul beneficiarului din str……………………………………., nr……………., 

localitatea……………………., Judet,………………………….,  cont  

IBAN.................................................................................................... deschis la 

.....................................................,avand calitatea de tehnician dentar membru OTDR 

(conform Certificatului de membru seria ….nr. ……., avizat la zi), denumit in continuare 

COLABORATOR in interiorul profesiei . 
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II. Obiectul contractului  

  

Colaboratorul desfăşoară, contra unei remuneratii lunare, activitate de tehnica 

dentara pentru Beneficiar si anume: faze intermediare de executie a lucrarilor dentare -  

DMUC.  

Definitie: DMUC: “Dispozitiv tehnico-medical unicat la comanda” – orice dispozitiv 

dentar (inclusiv proteze dentare, fixe sau mobile) executat in mod special in conformitate 

cu planul protetic scris, semnat si parafat de medicul dentist. Dispozitivul cuprinde 

caracteristici specifice si este destinat exclusiv unei singure utilizari, pentru un singur 

pacient, individual determinat”.   

  

III. Durata contractului  

  

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ....... luni, cu începere de la data 

semnării acestuia, timpul de lucru fiind de minim ........ore/zi   _____ore/luna  

Durata sa poate fi prelungită prin acordul ambelor părţi, încheiat sub forma unui act 

adiţional la prezentul contract.   

  

IV . Obligatiile partilor  

  

A. Obligatiile colaboratorului  

Pentru realizarea obiectului prezentului contract, colaboratorul se obligă:  

- să realizeze sub supravegherea si indrumarea Beneficiarului faze intermediare 

pentru executarea lucrarilor dentare (dispozitive medicale unicat la comanda, numite 

DMUC) la termenele cerute de Beneficiar;  

- să manifeste o conduită onorabilă, să respecte regulamentul de ordine interioară 

al cabinetului/laboratorului/societăţii;  

- în caz de îmbolnăvire sau în alte situaţii, independente de voinţa sa, care îl fac 

indisponibil, să anunţe Beneficiarul în timp util pentru a fi înlocuit, urmând să prezinte 

acestuia certificat medical sau alte acte de natură să dovedească incapacitatea sau 

indisponibilitatea sa de a se prezenta la program.  

- sa nu incheie contracte de prestari servicii cu medicii dentisti (beneficiarii DMUC) 

si sa nu puna pe piata, in nume propriu, dispozitive medicale unicat la comanda 

(DMUC), sub sanctiunea nulitatii absolute a acestor contracte si a raspunderii pentru 

prejuidicii.  

- sa anunte in scris OTDR in termen de 30 zile, in situatia in care Colaboratorul 

incheie alte contracte de colaborare cu alti beneficiari si sa solicite corespunzator catre 

OTDR modificarea/schimbarea avizului formei de exercitare   

  

   

  

B. Obligatiile beneficiarului     

 Beneficiarul se obligă:  

- sa asigure condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii colaboratorului pe 

durata contractului;  
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- sa anunte in scris OTDR, in termen de 30 zile, daca acest contract se reziliaza 

inainte de termenul contractual.  

   - sa pună la dispoziţia colaboratorului spaţiile, materialele şi dotările necesare 

pentru ca acesta să-şi poată îndeplini integral obligaţiile asumate;  

- sa supervizeze/verifice activitatea de executie a lucrarilor executate de 

colaborator incredintate de catre beneficiarul din prezentul contract.  

- sa efectueze plata drepturilor de colaborare lunar, din care colaboratorul va vărsa 

la bugetul statului impozitul pe venit datorat şi stabilit potrivit reglementărilor în vigoare, 

precum si orice alte obligatii fiscale si profesionale.  

  

  

V. Alte clauze  

  

Tarifele pentru fazele intermediare de executie a DMUC – functie de gradul lor de 

complexitate, se stabilesc de comun acord intre Beneficiar si Colaborator si se vor regasi 

intr-o anexa a prezentului contract.  

  

Contravaloarea lucrarilor (fazelor intermediare) efectuate de Colaborator la 

solicitarea Beneficiarului va face obiectul unei facturi emisa de Colaborator la finele 

fiecarei perioade.  Decontarea sumei cuvenite Prestatorului se va efectua prin conturile 

mentionate in partea introductiva a contractului sau in numerar, pe baza documentelor 

prevazute de lege. (facturi, chitante, OP,) Factura va avea specificat denumirea fazelor 

intermediare, perioada aferenta (luna) si valoarea acestora.   

  

Pe durata prezentului contract, Colaboratorul nu are drept de punere pe piata, in 

nume propriu,  a dispozitivelor medicale unicat la comanda (DMUC), acestea urmand a fi 

puse pe piata doar de catre titularul/administratorul cabinetului/laboratorului/societatii in 

baza contractului de prestarii servicii pe care acesta il are incheiat cu cabinetele de 

medicina dentara.  

*** NOTA: Pe durata prezentului contract, colaboratorul nu are dreptul de a 

incheia in nume propriu contracte de colaborare cu medicii dentisti – beneficiarii de drept 

ai lucrarilor dentare in forma finala (DMUC).  

   

Orice litigiu aparut între parti se va rezolva pe cale amiabila, în caz contrar prin 

intermediul instantelor judecatoresti competente.  

  

   

VI. Clauze finale  

  

Modificarea condiţiilor prezentului contract (inclusiv rezilierea lui înainte de 

termen) poate avea loc numai cu acordul scris al părţilor.   

Partile raspund material pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a 

obligatiilor contractuale.  

Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre 

parti.  
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    Prezentul contract a fost incheiat în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare 

dintre părţi, al treilea pentru circumscripţia financiară teritorială la care se face 

înregistrarea contractului si al patrulea pentru inregistrarea acestuia la OTDR.   

  

  

BENEFICIAR,              COLABORATOR,  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

NOTA:   

  

1) Prezentul model de contract are caracter orientativ privind drepturile si 

obligatiile partilor contractante, insa acestea vor trebui sa respecte legislatia 

in vigoare de la data incheierii contractului.   

  

2) Contractele de colaborare in interiorul profesiei precum si orice 

modificare/reziliere a acestora se prezinta la OTDR pentru a fi luate in 

evidenta, inainte de a fi inregistrate de catre Colaborator la ANAF.  


