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CONTRACT DE PREST�RI SERVICII 

PÅR�ILE CONTRACTANTE 
1.1. Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bueuresti-PROEDUS, adresa Splaiul Independentei

nr. 2, sect. S. Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director Florin Diaconescu, denumit in 

continuare .,Beneficiarul". 

Si 
1.2.SCORSEZE AMBULANTA PRIVATA S.R.L-IN INSOLVENTA, cu sediul in Calea Piscului nr. 

10. sector 4. Bucuresti. J40/231 13/2007, cod unic de inregistrare 22893895, cont IBAN; RO 
42BTRLRONCRTOOH3559603, deschis la Banca Transilvania �i R061TREZ7005069X XX0 104 16, 

Trezoreria Municipiului Bucure_ti, reprezentata legal prin Administrator Special Mursez Magdalena �i 
Administrator Judiciar Balcan Liviu, denumit in continuare ,, PRESTATOR". 

OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1.Obiectul prezentului contract il reprezint� prestarea de servicii de c�tre PRESTATOR in favoarea 

BENEFICIARULUI �i anume asigurarea serviciilor de asisten�a medicalä in cadrul evenimentului 
Piata Statelor Membre al Uniuni Europene" ce va avea loc in data 05.05.2018, interval orar 09:00- 

19:00, loca�ie Bucure_ti, Parcul Cismigiu, conform achizitiei realizate in cadrul Catalogului Electronic 
SICAP, Cod CPV 85143000-3 - Servici de ambulanta (Rev.2), Cod unic: DA20125309. 

2.2. PRESTATORUL împreun� cu BENEFICIARUL stabilesc împreuná cu beneficiarul num�ul de 

echipaje conform estim�rilor comunicate de BENEFICIAR. 

2.3.Pentru fiecare proiect în parte BENEFICIARUL va trimite cätre PRESTATOR o comand� scrisä, în 

care se va preciza denumirea proiectului, datele de desfä_urare _i serviciile necesare proiectului 

respectiv. 

IlI. DURATA CONTRACTULUI 

3.1.Prezentul contract este valabil pentru data de 05 mai 2018. 

TV. PRET �I MODALIT��I DE PLAT� 
4.1. Valoarea totala a contractului este de 1.500,00 lei la care se adauga TVA, conform anexei l a 

prezentului contract. 

4.2. Presta�iile au caracter punctual, cu termen de plata dupa finalizarea prestatiei. 
4.3.Contravaloarea servicilor achizitionate se va plati in contul de trezorerie al operatorului prin ordin de 

plata in 30 de zile de la primirea facturii _i se va face în baza unui proces verbal de receptie, corect

întocmit �i înso�it de toate documentele justificative. 
4.4.In cazul în care Beneficiarul nu efectueaz� plata la termenul scadent, acesta va suporta penalit��i în 

cuantum de 0.03% pe zi de întârziere, calculate la valoarea neachitat�. Penalitä�ile nu pot dep�ä�i 

valoarea asupra c�reia se calculeaz�.
4.4 Obligatia de plata a BENEFICIARULUI curge pana la data recuperarii integrale a prejudiciului 

creat firmei SCORSEZE AMBULANTA PRIVATA S.R.L.-IN INSOLVENTA. Plata intarzierilor, 

inclusiv a penalitatilor, inlatura rezilierea contractului. 

V. CORESPONDEN�A 
5.1.Orice notificare sau comunicare între P�r�i va fi întocmit� în limba român� �i va avea form� scris�. 

5.2. Notificarea va fi transmis� personal cu confirmare de primire, prin e-mail, fax, sau recomandat�. 

5.3. Adresele de coresponden�� la care se transmit notific�rile �i comunic�rile sunt: 

5.3.1. Catre Prestator:Calea Piscului, nr 10, Sector 4, Bucure_ti, tel. dispecerat: 021 9828, e-mail: 

office@scorsezemedical.ro 



5.3.1. Cätre Prestator:Calea Piscului, nr 10, Sector 4, Bucure_ti, tel. dispecerat: 021 9828, e-mail

office@scorsezemedical.ro 
5.3.2. C�tre Beneficiar: Strada Constantin Noica, nr. 159, sector 6, tel. secrctariat: 0374.832.30, e 

mail: achiziti@proedus.ro 
5.4.Orice document se înregistrenzà atât in momentul transmiterii ecAt _i in momentul primiri.

VI. OBLIGA�IILE P�R�ILOR
6.1.In baza prezentului contract PRESTATORUL va avea urm�toarele obliga�ii: 

6.1.1. S� asigure BENEFICIARULUI executarea în condi�ii de calitate _i profesionalism a serviciilor 

medicale contractate pentru proiectulPiata Statelor Membre ale Uniunii Europene" desfasurat 

in Parcul Cismigiu, intrarea din Bulevardul Regina Elisabeta, conform anexei prezentului 

contract; 

6.1.2. S� ofere serviciile de asisten�a medical� colectiv� cu personal calificat (medic sau asistent) în

acordarea de prim ajutor calificat pe toat� perioada desf�_ur�rii proiectelor comandate; 

6.1.3. S� colaboreze cu autorit��ile participante la evenimente _i cu persoanele autorizate în vederea 

îndeplinirii obiectului prezentului contract; 

S� supravegheze zonele de desf�_urare a proiectelor pentru a depista persoanele care au nevoie 

de asisten�a medical�; 
6.1.4. 

6.1.5. S� evacueze victimele din caz de incendiu în condi�ii de siguran�� pentru victime _i pentru 

salvatori; 
6.1.6. S� monitorizeze _i stabilizeze victimele pân� când acestea:

6.1.6.1. pot p�r�si punctul de prim ajutor; 
6.1.6.2. refuz� s� mai r�mân� în punctul de prim ajutor;

6.1.6.3. sunt predate altor organe competente (ambulan��/spital). 
6.1.7. S� anun�e în punctul de comand� despre starea victimelor _i num�rul acestora, 

6.1.8. S� respecte contiden�ialitatea actului medical; 

6.1.9. PRESTATORUL va pune la dispozi�ia BENEFICIARULUI ambulan�e de prim ajutor calificat, 

conform solicit�rilor Beneficiarului; 
6.2. In baza prezentului contract BENEFICIARUL va avea urm�toarele obliga�i: 

6.2.1. Sa� efectueze plata în cuantumul, la termenul _i prin modalit��ile convenite între p�r�ti;

6.2.2. S� trimit� cererea de solicitare a serviciilor medicale în scris, cu cel pu�in 3 zile înainte de data la 

care evenimentul va avea loc �i s� con�ina urm�toarele informa�ii: 
6.2.2.1. identificarea loca�iilor desemnate pentru efectuarea serviciilor de prim ajutor,

6.2.2.2. num�rul aproximativ de persoane care vor participa la eveniment. 

6.2.3. S� ofere spa�iu de desf�_urare/instalare a punctului de prim ajutor medical (dac� este cazul), 

precum _i acces în zonele de evacuare din �i în loca�ia de desfá_urare a activit��ii, 
BENEFICIARUL se oblig� s� asigure prestatorului acces nelimitat în zona evenimentului _i 

acces special în zonele restric�ionate la solicitarea PRESTATORULUI;

S� respecte confiden�ialitatea actului medical _i deciziile luate de reprezentan�ii 

PRESTATORULUI; 

6.2.4. 

6.2.5. 

BENEFICIARUL poate anun�a PRESTATORUL cu minim 48 de ore în avans cu privire la 

modific�ri de ordin tehnic referitoare la modific�ri de program sau num�rul personalului 

necesãari asigur�rii actului medical 

6.2.6.

6.2.7. BENEFICIARUL se oblig� s� asigure posibilitatea PRESTATORULUI de a se lega la utilitä�i 

(apa, curent electric, etc) pentru o bun� func�ionare a aparaturii _iechipamentelor pe care 

PRESTATORUL le va asigura în zonele stabilite de comun acord 

VIL. ÎNCETAREA CONTRACTULUI



7.1. Constituie motiv de încetarea Contractului urmätoarcle: 
7.1.1. acordul pär�ilor privind încetarea Contractului; 
7.1.2. hot�rârea definitiva _i irevocabild a unei instante judecâtore_ti
7.1.3. forta major�, dacd este invocath; 

7.1.4. cand din cauza modificarilor legislative, obiectivele contractului nu mai pot fi indeplinite;
7.2. Contractul se rezilieazd de plin drept în situatia nerespectarii obligajilor contractuale prevázute la 

articolul V. 

VIll 
8.1. Par�ile prezentului contract se oblig� så pästreze confidentialitatea cu privire la existenta si clauzele 

prezentului contract (inclusiv a anexelor sale), precum _i cu privire la alte informa�ii legate de obiectul
contractului. Prezenta clauz� de confidentialitate i_i va p�stra valabilitatea _i dup� încetarea raporturilor 

contractuale între cele dou� p�r�i, pentru o perioad� de cel pu�in 2 (doi) ani. 

8.2.0 parte contractant� va fi exonerat� de r�spunderea pentru dezväluirea de informa�ii referitoare la 

CONFIDEN�IALITATE 

contract dac�: 

8.2. informa�ia era cunoscut� p�r�ii contractante înainte ca ea s� fi fost primit� de la cealalt� parte

contractant�;
8.2.2. informa�ia a fost dezväluit� dup� ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte p�r�i contractante 

pentru asemenea dezväluire; 
8.2.3. partea contractant� a fost obligat� în mod legal s� dezväluie informa�ia. 

IX. COMUNIC�RI 
9.1.Orice comunicare între p�r�i, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie s� fie transmis� în 

scris; 
9.2.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât _i în momentul primirii;

9.3. Comunic�rile între p�r�i se pot face _i prin telefon, scrisoare recomandat�, fax sau e-mail, cu condi�ia

confirmärii în scris a primirii comunic�rii. 

X. CESIUNEA CONTRACTULUI 

10.1. Niciuna dintre pärt�i nu va putea ceda sau transfera în nici un mod, în totalitate sau în parte, drepturile 

_ilsau obliga�ile sale corelative decurgånd din acest contract, decât cu consim�ämântul scris _i 

prealabil al celeilalte p�rti;

XI. SOLU�IONAREA LITIGIILOR 
111. Litigile n�scute în leg�tur� cu încheierea, executarea, modificarea _i încetarea ori alte preten�tii 

decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solu�ionare pe cale 

amiabil�; 
11.2.Dac� dup� 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale pår�ile nu reu_esc s� rezolve în mod 

amiabil o divergent�, se pot adresa instan�elor judec�tore_ti competente potrivit legii din România.

XII. CLAUZE FINALE 

12.1. Forta major� a_a cum este definit� de lege exonereaz� de r�spundere partea care o invoc�, în 

coditiile notific�rii scrise în termen de 5 zile de la aparit�ia cazului de fort� majorá _i pe baza unui 

document emis de organele competente în materie; 

Partile vor desemna câte un reprezentant permanent care s� asigure coordonarea ac�iunilor de 

cooperare dintre acestea; stabilirea sau schimbarea reprezentantului urmeaz� a fi comunicat� celeilalte 
p�r�i în scris.

12.2.



Partile declar� c� prin semnarea acestui Contract, fiecare Parte confirm� c� a înteles _i a acceptat ca 

nefiind abuzive sau neloiale oricare dintre clauzele sale. Pär�ile declar� c� au contribuit în mod egal la 

redactarea Contractului _i c� au avut posibilitatea de a negocia con�inutul clauzelor sale. 

12.5. 

12.4.

Modificarea prezentului contract _i orice act adi�tional se face în seris cu acordul ambelor pår�i. 

Din prezentul contract fac parte integrant� urm�toarele: 

12.6.1. Anexa 1/Ofert� pre; 
Prezentul contract s-a incheiat astazi, 23.04.2018, în dou� exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte contractant�. 

12.6. 

12.7. 

BENEFICIAR PRESTATOR 

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive- SCORSEZE AMBULANTA PRIVATA S.RL 

PROEDUS -ÎN INSOLVEN�� 

DIRECTOR 
Florin Diaconescu viN PRIMARI

OMER Co7 
AM NT� 

PRIVAA
INSO 

Avizat,
DIRECTOR APJUNCR
Ruxandr Simign

S.R.1 CUREST * ROM 

SEF SERVIqu PROIECTE
AlinaPyfçaru 

ANTzat 
SEF BIROU CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 

Nicoleta hirias 

Avizat,
CONSILAER JURIDLe 
Aina Teodorgsc 

Intocmit, 
CONSILIER BIROUL CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 

Hamadi Hebe 

TJRA 

OEDU 



18ol,23. 0h. 2011K
ANEXA l la contractul nr. ./ 

Cost 

Data Nr Cost servicii 
Tip Interval Nr. servicii 

Tip serviciu Cvenimentul Locatie Zile 
total

medical medicale/total 
eveniment orar 

orc el ora 

Ambulanta Tip 
B2 

Bucure_ti,. 09:00- 10 150 lei I.500,00 1ei 
(asistent+ 

ambulantier) 
05 mai 2018 Parcul

Cismigiu
CULTURAL 19:00 

PRESTATOR BENEFICIAR 
SCORSEZE AMBULANTA PRIVATA s.R.L Centrul de Proiecte Educationale si Sportive- 

PROEDUS -IN INSOLVEN�� 

RIMARIA 
i CIPIULUAUNIC DIRECTOR 

pROIEC 

Florin Diaconescu ou UCA 

ETATE

ScOR$EZE 
AMBUNTË 

PRTVATA 
S.R.L

URESS
K 

DIRECTORADJUNCT
Ruxandr�/Simion 

Avizat,

ROEDJS oA 

TI - RO 

SEF SERVICIÚ PROIECTE 
Alinarcaru 

Avízat, 
SEF BIROU CULTURAL, 
ARTISTIC SIEDUCATIONAL 

Nicoleta 9hinac 

CONSHIER JURIDIC 
Alina Tepdorese 

T( 
Intocmit, 
CONSILIER BIROUL CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 
Hamadi Hebe 

BUCUR


