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MODEL 12  (orientativ)1 

Nr. Înregistrare CJ/CMB: _______ din data de _________, Județul ____________________  
 
 
  
  

CONTRACT DE COLABORARE1 
(în interiorul profesiei pentru tehnicienii dentari debutanți)    

   
   
 
Încheiat astăzi, ____________________ . 
   
I. Părțile contractante 
  
1. Laborator de Tehnică Dentară  (CTD/LTD/SRL) __________________________________, 

cu sediul profesional / sediu social / punct de lucru în ____________________________, 
CIF/CUI ____________________________, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. 
____________________________, cont bancar IBAN  ____________________________, deschis la 
____________________________, reprezentat  legal  prin  dl/dna 
____________________________, având calitatea de 
☐ titular CTD/LTD 
☐ administrator/asociat SRL, 

denumit în continuare  BENEFICIAR,  
 ȘI 

  
2. Persoană Fizică Independentă (PFI),  colaborator în interiorul profesiei, cu 

denumirea ___________________________________________________, cu sediul în 
____________________________, 
☐ în curs de înființare  
☐ cod fiscal ____________________________,  
reprezentat de dl. / dna ________________________________, CNP: _________________ tehnician 
dentar, membru OTDR (Ordinul Tehnicienilor Dentari din România), 

denumit în continuare  COLABORATOR.  
 

1 NOTĂ:   
1) Prezentul model de contract trebuie sa respecte legislația în vigoare de la data 
încheierii contractului, are caracter orientativ privind drepturile și obligațiile părților 
contractante si va fi adaptat in functie de particularitatile fiecarui raport contractual in 
parte; 
2) Prezentul model de contract poate fi folosit EXCLUSIV de către tehnicienii dentari 
debutanți; 
3) Contractele de colaborare în interiorul profesiei, precum și orice modificare/reziliere a 
acestora se prezinta la OTDR pentru a fi luate in evidență, înainte de a fi înregistrate de 
către Colaborator la ANAF; 
4) Inainte de incheierea contractului, partile implicate vor face propria evaluare juridica 
a riscurilor implicate si vor decide, asumandu-si riscurile aferente, daca raportul 
contractual reglementat se incadreaza in rigorile  art. 7 pct. 3 din Codul Fiscal, care 
reglementeaza activitatea independenta; 
5) OTDR nu va fi tinuta raspunzatoare si nu isi asuma niciun risc decurgand din utilizarea 
modelului de contract prezentat. 
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Părțile au convenit ca activitatea Colaboratorului să se desfășoare la sediul beneficiarului din 
str. ____________________________, nr. ______, Localitatea ____________________________, Județul 
____________________________,  cu următorul program de lucru: ____________________________. 

 
II. Obiectul contractului  
2.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă angajamentul ferm şi irevocabil al 

Colaboratorului de a desfășura activitate de tehnică dentară pentru Beneficiar, și 
anume: faze intermediare de execuție a lucrărilor dentare - “Dispozitive tehnico-
medicale unicat la comandă” (DMUC), pe care Colaboratorul le va furniza Beneficiarului 
la termenele stabilite de acesta din urmă, în schimbul unui preț (tarif) stabilit de comun 
acord de către părți.  

2.2. Fazele intermediare, precum și tarifele sunt prevăzute în Anexele prezentului contract. 
 
III. Durata contractului  
3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ______________ luni2, timpul de lucru fiind 

de minim __________ ore/luna. 
3.2. Durata contractului poate fi prelungită prin acordul ambelor părți, exprimat sub forma 

unui act adițional la prezentul contract, încheiat cu cel puțin 30 zile înaintea datei de 
expirare. 

3.3. Actul adițional se va înregistra la OTDR pentru a fi luat în evidență administrativă. 
 
IV. Drepturile și Obligațiile părților  

A. Drepturile Colaboratorului 
- să dispună de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a 

activității, precum și a programului de lucru, fără ca între Colaborator şi 
Beneficiar să existe un raport de subordonare; 

- să încheie contracte de colaborare și cu alte laboratoare autorizate de OTDR; 
- să conceapă și să stabilească planul de lucru/strategia de lucru prin utilizarea 

capacității sale intelectuale și prestației fizice pentru îndeplinirea obiectului 
prezentului contract în conformitate cu normele profesionale; 

- să utilizeze patrimoniul propriu (instrumentar de lucru specializat, accesorii 
instrumentar calculator/laptop, smartphone, alte bunuri necesare pentru 
serviciile realizate). 
 

B. Obligațiile Colaboratorului  
- să realizeze sub supravegherea și îndrumarea Beneficiarului faze intermediare 

pentru executarea lucrărilor dentare (dispozitive medicale unicat la comandă, 
numite DMUC) prevăzute în anexele prezentului contract, la termenele solicitate 
de Beneficiar; 

- să își asume riscurile de natură profesională și economică inerente activității 
(termene întârziate, prestare defectuoasă care poate duce la reluarea efectuării 
etapei respective pe cheltuiala proprie, etc.); 

- să manifeste o conduită onorabilă, să respecte regulamentul de ordine interioară 
al cabinetului/laboratorului/societății;  

- să nu încheie contracte de prestări servicii cu medicii dentiști (beneficiarii 
DMUC) și să nu pună pe piață, în nume propriu, dispozitive medicale unicat la 
comanda (DMUC). Pentru stricta clarificare, pe durata prezentului contract, 
Colaboratorul nu are drept de punere pe piață, în nume propriu, a dispozitivelor 
medicale unicat la comanda (DMUC), acestea urmând a fi puse pe piață doar de 

 
2NOTA: Maxim 24 luni cu începere de la data îndeplinirii cumulative a tuturor condițiilor necesare 
exercitării în mod legal a profesiei de tehnician dentar. 
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către Beneficiar, în baza contractului de prestări servicii încheiat între acesta și 
cabinetele de medicina dentara.  

- să anunțe în scris OTDR, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare / încetarea 
/ modificarea prezentului contract; 

- să anunțe în scris OTDR, in termen de 30 zile, în situația în care PFA Colaborator 
în interiorul profesiei încheie alte contracte de colaborare cu alți beneficiari și să 
solicite OTDR modificarea corespunzătoare a avizului formei de exercitare a 
profesiei; 

- să plătească impozitele la bugetul statului, precum și orice alte obligații fiscale și 
profesionale; 

- să obțină și să prezinte Beneficiarului dovada avizării anuale a certificatului de 
membru OTDR. 

   
C. Drepturile Beneficiarului 
- Beneficiarul are dreptul să solicite colaboratorului să folosească doar anumite 

materiale pentru realizarea fazelor intermediare de executare a lucrărilor 
dentare; 

- Beneficiarul are dreptul să refuze serviciul sau să solicite Colaboratorului, pe 
cheltuiala proprie a acestuia, reluarea efectuării etapei respective, în cazul în care 
constată îndeplinirea defectuoasă a unei prestații, fapt care ar pune în pericol 
execuția corectă a lucrării protetice finale. 
   

D. Obligațiile Beneficiarului   
- să asigure condiții corespunzătoare desfășurării activității colaboratorului pe 

durata contractului;  
- să pună la dispoziția colaboratorului spațiile și fișele de laborator, în vederea 

prestării serviciilor solicitate acestuia;  
- să supervizeze/verifice activitatea de execuție a lucrărilor încredințate 

Colaboratorului și executate de către acesta din urmă;  
- să achite colaboratorului prețul agreat pentru fiecare fază intermediară a 

confecționării dispozitivului tehnico-medical furnizat la comandă; 
- să anunțe în scris OTDR, în termen de 30 zile, daca acest contract încetează 

înainte de expirarea termenului contractual sau daca intervin alte modificări.  
 
V. GDPR - Prelucrarea datelor cu caracter personal. Confidențialitate. 
5.1. În limitele și în înțelesul prezentului contract, fiecare parte este de acord că: 

5.1.1. Persoanele identificate în cadrul prezentului contract au calitatea de „persoane 
vizate”, prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora fiind necesară 
pentru inițierea și derularea relației contractuale dintre ele; 

5.1.2. Datele personale ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de către părți pe 
perioada de valabilitate a prezentului contract, precum și ulterior acestei 
perioade, în conformitate cu dispozițiile legale și/sau interesele legitime ale 
Părților în baza cărora sunt reglementate termenele de prelucrare a unor astfel 
de date; 

5.1.3. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal realizată în baza prezentului 
contract este în responsabilitatea Părții care efectuează respectiva prelucrare. 

5.2. Fiecare parte este responsabilă și confirmă că a luat toate măsurile de precauție pentru 
a asigura securitatea și prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri 
sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la datele cu caracter personal furnizate 
de către cealaltă parte. Cu toate acestea, în cazul în care datele cu caracter personal 
furnizate de către cealaltă parte au fost accesate sau obținute de o persoană 
neautorizată sau are loc orice încălcare a securității datelor cu caracter personal, 
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fiecare Parte va notifica imediat celeilalte Părți un astfel de incident și va coopera în 
vederea implementării oricăror masuri considerate necesare pentru atenuarea 
oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat. 

5.3. Colaboratorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor şi 
documentelor pe care le va deține ca urmare a executării prezentului contract, cu 
excepția celor publice prin natura lor sau a celor solicitate de către instituțiile de 
control şi cercetare ale statului român prin citații sau mandat. 

5.4. Colaboratorul este de acord că toate informațiile pe care le primește în legătură cu 
serviciile şi activitatea Beneficiarului sunt proprietatea exclusivă a acestuia din urmă 
şi că, după încetarea prezentului contract, va înceta să le mai utilizeze. Orice utilizare a 
acestor informații pe parcursul derulării contractului va fi făcută exclusiv în scopul 
îndeplinirii obiectului contractului. 

5.5. În înțelesul prezentului contract, reprezintă ”Informații  confidențiale”: 
5.5.1. Informațiile de care Colaboratorul a luat cunoștință, în scris sau în orice alt mod, 

cu prilejul discuțiilor premergătoare încheierii prezentului Contract; 
5.5.2. Informațiile pe care Beneficiarul le va comunica Colaboratorului ulterior 

încheierii prezentului contract, în scris sau în orice alt mod, în vederea derulării 
optime a acestuia, precum şi oricare alte informații referitoare la activitatea 
desfășurată de către Părți, individual sau în colaborare, pentru îndeplinirea 
obiectului contractului; 

5.5.3. Orice informații care privesc direct sau indirect activitatea încredințată de către 
Beneficiar Colaboratorului prin prezentul contract, inclusiv discuțiile formale 
şi/sau informale ce au loc între părți cu privire la acest lucru; 

5.6. Colaboratorul va trata Informațiile confidențiale cel puțin cu aceeași diligență cu care 
ar face-o o persoană rezonabilă care cunoaște natura confidențială a informației. 
Pentru protejarea informațiilor confidențiale, Colaboratorul va utiliza cel puțin același 
nivel de securitate cu acela pe care îl aplică pentru propriile Informații confidențiale de 
natură echivalentă. 

 
VI. Încetarea contractului 
6.1. Prezentul contract încetează în oricare dintre următoarele moduri: 

6.1.1. La expirarea termenului pentru care a fost încheiat; 
6.1.2. Prin acordul scris al părților; 
6.1.3. Prin denunțare unilaterală dispusă de către oricare dintre cele două părți, în 

baza unei notificări prealabile transmisă celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile 
înainte de data la care Contractul urmează să înceteze; 

6.1.4. Rezilierea prezentului Contract operează de plin drept, fără a fi necesară 
intervenția vreunei instanțe judecătorești, însă în baza unei notificări adresate 
părții în culpă, în cazul în care părțile nu își execută obligațiile sau le execută 
defectuos sau cu întârziere. De la data primirii acestei notificări, partea în culpă 
trebuie să își execute în mod complet şi corespunzător obligația/obligațiile 
încălcate, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, după epuizarea acestui termen 
prezentul contract fiind considerat reziliat. În situația în care partea în culpă își 
îndeplinește obligația reclamată în termenul de 5 zile anterior menționat, 
rezilierea contractului nu mai operează; 

6.1.5. Încetarea contractului, indiferent de motiv, nu va avea niciun efect asupra 
obligațiilor deja scadente între părți. 

 
VII. Forța majoră 
7.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 

executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi 
revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea 
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necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, constatată de 
o autoritate competentă, conform legii. 

7.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 
zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecințelor lui. 

7.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

7.4. Dacă în termen de 5 zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv nu 
încetează, părțile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

7.5. Prin forță majoră se înțelege un eveniment exterior, imprevizibil și de neînlăturat cum 
ar fi stare de război, cutremure, inundații și orice asemenea acte prevăzute de lege și 
care sunt de natură a pune una din parți în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor 
asumate. 

 
VIII. Litigii 
8.1. Părțile contractante se obligă să execute cu bună credință obligațiile asumate prin 

prezentul contract. 
8.2. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la 

încheierea, executarea ori desființarea lui, dacă nu se poate rezolva pe cale amiabilă de 
către reprezentanții părților, se va soluționa de către instanța de judecată competentă 
de la sediul Beneficiarului, la solicitarea părții contractante interesate. 

 
IX. Clauze diverse 
9.1. Prezentul contract reprezintă instrumentul oficial şi legal dintre părţi, exprimând 

voința lor liberă, drept pentru care înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, 
anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

9.2. Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate 
interveni numai prin acordul de voinţă scris şi prealabil al ambelor parţi şi va fi 
consemnat într-un act adiţional semnat de către părţi, care va deveni parte integrantă 
din prezentul contract. 

9.3. Contravaloarea lucrărilor (fazelor intermediare) efectuate de Colaborator la solicitarea 
Beneficiarului va face obiectul unei facturi emise de Colaborator.  Decontarea sumei 
cuvenite Colaboratorului se va efectua pe baza facturii anterior menționate, plata 
urmând a fi făcută în termen de _______ de la primirea facturii. 

9.4. Instituțiile indemnizației de concediu şi indemnizației pentru incapacitate temporară 
de muncă NU sunt aplicabile prezentului contract. 

9.5. Părțile răspund material pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a 
obligațiilor contractuale. 

9.6. Clauze separate ale acestui Contract lovite de nulitate relativă sau absolută nu 
afectează în nici un fel Contractul în întregul său. Clauzele nevalabile sau lovite de 
nulitate se înlocuiesc cu prevederile legale corespunzătoare lor. 

9.7. Dacă una dintre Părți nu insistă, nu reacționează sau nu întreprinde acțiuni imediate 
față de partea care nu-și execută obligațiile de plată sau alte obligații contractuale, 
aceasta nu va fi prezumată a fi renunțat la drepturile sale legale sau contractuale. 

9.8. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
sa fie transmisa în scris.  

9.9. Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele:  
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Pentru Beneficiar:  Pentru Colaborator: 
Adresă:  
 

Adresă:  

Telefon: +40 ___________________  Telefon: +40 ___________________ 
Fax: +40 ___________________ Fax: +40 ___________________ 
E-mail: _____@__________.___ E-mail: _____@__________.___ 
Persoana  
de contact: _________________ . 

Persoana  
de contact: _________________ . 

 
9.10. Orice comunicare făcută de una dintre părțile contractante va fi considerată primită: 

9.10.1. la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre părțile 
contractante; 

9.10.2. la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire; 

9.10.3. la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care 
comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi 
intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima 
oră a zilei lucrătoare următoare).   

9.11. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul contract nu este opozabilă 
celeilalte părți contractante decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.  

9.12. Părțile se obligă să comunice în scris orice modificare a statutului juridic, a datelor de 
identificare, în cel mult 5 zile. 

9.13. Părțile declară că au deplină putere și autoritate de a încheia și semna acest contract. 
9.14. Prezentul contract a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 7 pct. 3 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
 

    
Prezentul contract a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, 
al treilea pentru Administrația financiara competentă la care se face înregistrarea 
contractului și al patrulea pentru înregistrarea acestuia la OTDR.   
  
  
BENEFICIAR, COLABORATOR, 
........................................... .............................................. 
 
 
 ...........................  ........................... 


