
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR. a./..0201 C 

P�R�ILE CONTRACTANTE 

11 Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti-PROEDUS, adresa Solainl 
Independentei nr. 2, sect. 5. Bucuresti, cod fiscal 2659/213, reprezentat prin Director - Florin Diaconescu, denumit în continuare ,,Beneficiarul", 

Si 
1.2.SC Centrul Medical Nicomed SRL, cu sediul în Strada Lugoj, nr. 33, Sector 1, Bucuresti. 

Bucure_ti, J40/9714/2000, cod unic de înregistrare 13478334, cont 

RO39TREZ7005069XXX010715, reprezentat� legal prin Aurelia Radu, în calitate , denumit în 
trezorerie 

continuare ,PRESTATOR". 

Il. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1.0biectul prezentului contract il reprezint� prestarea de servici de câtre PRESTATOR in favoarea 

BENEFICIARULUI �i anume asigurarea serviciilor de asisten�� medical� la evenimentul sportiv 
,Sport pentru Inima Capitalei" desf�_urat în perioada 14.07.2018-05.08.2018, conform anexei nr 

la prezentului contract. 
2.2. PRESTATORUL împreun� cu BENEFICIARUL stabilesc îimpreun� cu beneficiarul num�rul de 

echipaje conform estim�rilor comunicate de BENEFICIAR. 

2.3.Pentru fiecare proiect în parte BENEFICIARUL va trimite c�tre PRESTATOR o comand� scris�, 

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

respectiv. 

III. DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Prezentul contract este valabil de la data semn�rii acestuia _i pån� la stingerea tuturor obliga�iilor 

contractuale, pentru ambele p�r�. 

IV. PRET �I MODALITÄ�I DE PLAT� 
4.1. Valoarea totala a contractului este de 6400 lei, conform anexei l a prezentului contract. 

-Testa�iile au caracter punctual, cu termen de plata dupa finalizarea prestatiei. Plata se va tace in 

Termen de maximum 60 de zile lucr�toare de la data emiterii facturii _i se va face in baza 

PCeSulu verbal de receptie a serviclor. În cazul în care, din procesul verbal de recep�ie reiese

eTestatorul nu _i-a îndeplinit obliga�iile contractuale, Beneficiarul î_i rezerv� dreptul de a aplica 

o penalizare asupra sumei. 
aul in care Beneficiarul nu efectueaz� plata la termenul scadent, acesta va suporta penalita�i in 

e 0.03% pe zi de întârziere, calculate la valoarea neachitat�. Penalit��ile nu pot depa�i 

valoarea asupra c�reia se calculeaz�. 
4.4 Obligatia de plata a BENEFICIARULUI curge pana la data reupt 
prejudiciului creat prestatorului. Plata intarzierilor, inclusiv a penalitatilor, 

inlatura rezilierea 

contractului. 

V. CORESPONDEN�A 
H Care sau comunicare între Pärti va fi întocmitä în limba român� _i va avea forma s 

Noificarea va fi transmis� personal cu confirmare dp 

t si in momentul pri .5.Orice document se înregistreaz� atât în momentua 
ansmis� personal cu confirmare de primire, prin e-mail, fax, sau 

recomandata. 



OBLIGATIILE P�R�TILOR VI. 
6.1.in baza prezentului contract PRESTATORUL va avea urm�toarele obligatii. 

6. Sã asigure BENEFICIARULUI Executarea in condi�ii de calitate _i profesionalism a 
serviciilor medicale contractate pentru proiectul ,Sport pentru Inima Capitalei"; 612, Sã ofere serviciile de asisten�a medical� colectiv� cu personal calificat (medic, asistent si 
ambulantier) în acordarea de prim ajutor calificat pe toat� perioada de desfasurare a 
evenimentului; 

6.1.3. Sã colaboreze cu autorit�jile participante la evenimente _i cu persoanele autorizate în 
vederea îndeplinirii obiectului prezentului contract; 
S� supravegheze zonele de dest�_urare a proiectelor pentru a depista persoanele care au 6.1.4 
nevoie de asisten�a medicalä; 

Sä evacueze victimele din caz de incendiu în condi�ii de siguran�� pentru victime _i pentru 
salvatori 
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. Sã anun�e în punctul de comand� despre starea victimelor _i num�ul acestora; 

6.1.8. Sã respecte confiden�ialitatea actului medical; 
6.1.9. PRESTATORUL va pune la dispozi�ia BENEFICIARULUI ambulan�e de prim ajutor 

6.1.5. 

6.1.6. 

calificat, conform solicit�rilor Beneficiarului; 
6.2. In baza prezentului contract BENEFICIARUL va avea urmätoarele obliga�ii: 

6.2.1. Sa efectueze plata în cuantumul, la termenul �i prin modalitätile convenite intre p�rti; 
6.2.2. Sä 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 urmätoarele informa�ii: 

.2.2.1. identificarea locatiilor desemnate pentru efectuarea servicilor de prim ajutor; 
2.2.2. numärul aproximativ de persoane care vor participa la eveniment. 
4Sa 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 iîn loca�ia de desfa_urare a activitä�i; 
.4. BENEFICIARUL se oblig� s� asigure prestatorului acces nelimitat în zona evenimentului 

Si acces special în zonele restric�ionate la solicitarea PRESTATORULUI; 
6 Sa respecte confidentialitatea actului medical _i deciziile luate de reprezentan�ii 

PRESTATORULUI; 
0 BENEFICIARUL poate anunta PRESTATORUL cu minim 48 de ore în avans cu privire 

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

necesãari asigur�rii actului medical; 

BENEFICIARUL se obligä sã asigure posibilitatea PRESTATORULUI de a se lega la 

pa, curent electric, etc) pentru o bun� func�ionare a aparaturii _iechipamentelor pe 

are PRESTATORUL le va asigura în zonele stabilite de comun acord, 

VIL ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Constituie motiv de încetare a Contractului urmatoa acordul p�rtilor privind incetarea Contractu lui, 

hotärârea definitiv� si irevocabil� a unei instante judec�tore_t; 
l.4, când, din cauza modificärilor legislative, obiectivele contractului nu mai pot fi îndeplinite 
3. forta major�, dac� este invocata, 



1.2. Contractul se rezilieaz� de plin drept în situatia nerespectärii obliga�iilor contractuale prev�zute la 

articolul VNI. 

VIII. CONFIDEN�IALITATE 

8.1.Pärtile prezentului contract se oblig� s� p�streze confiden�ialitatea cu privire la existen�a _i 

clauzele prezentului contract (inclusiv a anexelor sale), precum _i cu privire la alte informa�ii 

legate de obiectul contractului. Prezenta clauz� de confidentialitate î_i va p�stra valabilitatea _i 

dup� încetarea raporturilor contractuale între cele douä p�r�ti, pentru o perioad� de cel pu�in 2 

(doi) ani. 

8.2.0 pate contractant� va f+ exonerat� de r�spunderea pentru dezväluirea de informa�ii referitoare la 

contract dac�: 

8.2.1. informatia era cunoscut� p�r�ii contractante inainte ca ea sã fi fost primit� de la cealaltä 

parte contractant�; 

8.2.2. informa�ia a fost dezväluitä dup� ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte pår�i 

contractante pentru asemenea dezväluire; 

8.2.3. partea contractant� a fost obligat� în mod legal s� dezv�luie informatia. 

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

transmis� în scris; 
9.2.Orice document scris trebuie inregistrat atät în momentul transmiterii cát �i în momentul primiri 

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

condi�ia confirm�rii în scris a primirii comunic�rii. 

X. CESIUNEA CONTRACTULUI 
10.1. Niciuna dintre pår�i nu va putea ceda sau transfera în nici un mod, in totalitate sau în parte, 

drepturile _i/sau obliga�iile sale corelative decurgånd din acest contract, decât cu consim�ämântul 

cris �i prealabil al celeilalte p�r�i; 

XI. SOLU�IONAREA LITIGIILOR 

11.1. Litigile n�scute in leg�tur� cu încheierea, executarea, modificarea �i încetarea ori alte preten�ii 

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

amiabil�; 

.2. Dac� dup� 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale pär�ile nu reu_esc s� rezolve în 

mod amiabil o divergen��, se pot adresa instantelor judecätore_ti competente potrivit legii din 

România. 

XII. CLAUZE FINALE 

rorga major� a_a cum este definit� de lege exonereaz� de r�spundere partea care o invoc�, in 

Diiie notificärii scrise în termen de 5 zile de la apari�ia cazului de fort� major� _i pe baza unui 

document emis de organele competente în materie; 
ae vor desemna câte un reprezentant permanent care s� asigure coordonarea actiunilor de 

perare dintre acestea; stabilirea sau schimbarea reprezentantului urmeaz� a fi comunicata 

celeilalte p�rt�i în scris. 

12.2. 

contract co PCVCaerile legale pentru executarea oric�rei obliga�ii asumate prin prezentu 

contract sau care le revine potrivit prevederilor legale. 

e vor fi de drept puse în întârziere prin simpla împlinire a termenului stabilit in prezeru 



12.444. P�r�ile declar� c� prin semnarea acestui Contract, fiecare Parte confirm� c� a în�eles _i a 
12.  

acceptat ca nefiind abuzive sau neloiale oricare dintre clauzele sale. Pär�ile declar� c� au contribuit 

in mod egal la redactarea Contractului _i c� au avut posibilitatea de a negocia con�inutul clauzelor 

sale. 
Modificarea prezentului contract _i orice act adi�ional se face în scris cu acordul ambelor pär�i. 12.5. 

12.6. Din prezentul contract fac parte integrant� urm�toarele: 

12.6.1. Anexa 1; 
12.7 Prezentul contract s-a incheiat astazi,Q%AS. 2OKin dou� exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare parte contractant�. 

BENEFICIAR 
PROEDUs 
Florin Diaconescu 

PRESTATOR 

SC CENTRUL MEDICAL NICOMED SRL 

FIULU MUNIC Aurelia Radu KRIAN   
aoitCT ouc. 

Avizat, 
DIRECTOR ADJUNCT 
Ruxandra Georgiana Simion 

EDU AOMAN JS 

Avizat, 
^ef ServiciiProiecte 
Alina Pyrearu 

Avizat, 
Sef Birou Sport 
lulian Stelea 

Avizat, 
Consilier Juridic 
Alind Teodorescu 

AATUF/ 

Intocmit, 
Consilier birou sport 
Alecu lonut 

26.0 



ANEXA 1 

Prestatorul va asigura urm�toarele: 

1. Ambulan� tip C2 (echipaj de urgent� cu medic, asistent _i ambulan�ier), astfel 

1.1.Loca�ie: Parcul Tineretului, intrarea Gheorge ^incai, adres�: Calea Serban Voda colt cu 
Bd. Tineretului; 

1.1.1. Num�r ambulan�e: 1; 

1.1.2. Program: 

14.07.2018, 15.07.2018, 21.07.2018, 22.07.2018, 28.07.2018, 29.07.2018, 
04.08.2018, 05.08.2018, în intervalul orar 17:00-21:00; 

1.2.Total ore: 32; 

BENEFICIAR PRESTATOR 

PROEDUS RA MUN 
aolECTe 

SC CENTRUL MEDICAL NICOMED SRL 
CIP 

ouCATO Florin Diaconescu Aurelia Radu 

PROEOU° OMAN Avizat, 
DIRECTOR ADJUNCT 

Ruxandr� Georgiana Simion 

Avizat, 
Sef SeryiçiuProiecte 
AlinaPurparu 

Avizat, 
Sef Birou Sport 

lulian Stelea 

Avizat, 
Consilier Juridig 

Aline Tepdonscu 

Intocmit, 
Consilier birou sport 

Alecu lonut 


