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ANSR FILIALA TERITORIALA A SURZILOR
CRAIOVA

.rs .J a
NR. Jt#10.10.20r7

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICil
incheiat azi 10.10.2017

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.I. ANSR FILIALA TERITORIALA A SURZILOR CRAIOVA, cu sCdiUI iN CTAiOVA, Str.

Nicolae Titulescu, bl.l9, parter, judeful Dolj, CIF 4554335, avdnd contul nr.

ROQ3RNCBO139018056140002 deschis la BCR Craiova, Sucursala Patria, reprezentati de dl.

Agoston Stefan, cu funcfia de presedinte, in calitate de PRESTATOR, pe de o parte,
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1.2. SPITALUL ORASENESC SEGARCEA, cu sediul in Segarcea, str. Unirii, nr.50, judef Dolj,
CIF 4332231, avdnd contul deschis la Trezoreria Craiova, cu numarul

RO97TRE224F660601200109X reprezentatE de Dr.Heedari Hoshang-manager, ?n calitate de

BENEFICIAR, pe de alti parte,

au convenit sd incheie prezentul contract de prestiri de servicii, cu respectarea urmdtoarelor

clauze:.

II. OBTECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il reprezintA fumizarea de catre PRESTATOR a serviciului de

interpretare in limbaj mimico-gestual pentru pacientii cu surditate, ce sunt tratati in cabinetele

BENEFICIARULUI.
Serviciul va fi oferit de catre PRESTATOR catre BENEFICIAR . Acest acord include

participarea ori -de cate ori este nevoie la solicitarea Beneficiarului. Participarea/prestarea se va

realizade catre un interpret autorizat in limbaj mimico-gestual, desemnat de catre PRESTATOR.

Procedura derealizare a participarii :

Beneficiarul se se obliga sa anunte Prestatorul la numarul de telefon 0768105714 , cu minim 24 de

ore inainte de realizarea participarii (pe cat posibil ar fi eficient cu 3 zile inainte). Vor fi
comunicate or a, ziua si locul participarii interpretului.

Pentru cazurile de urgenta ce sunt necesare intr-un termen mai mic de 24 ore, ele vor fi
asigurate in limita posibilitatilor de disponibilitate.

2.2. Sewiciile care fac obiectul prezentului contract vo. n urigr.ate de prestator pe o perioada de 3

luni din momentul semnarii contractului, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional.

SPITALUL ORASENESC
SEGARCEA
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In cursul executarii contractului, partile pot sa modifice de comun acord obiectivele,
activitatile si serviciile care vor fi prestate, in cazuri temeinic justificate, in scopul adaptarii lor la
nevoile beneficiarufui, cu respectarea legii.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se incheie pana la data de 31.12.2017 din momentul semnarii contractului, prin
posibilitatea prelungirii cu act aditional. Contractul poate fi reziliat prin acordul partilor.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Prestatorul de servicii se obligS:
SI asigure interpret autorizat in limbaj mimico-gestual, pentru participarile/presarile solicitate de

BENEF I CIA R, conform conditi ilor contractuale aqreate

V. INCETAREA CoNTRACTULUI
5.1. Prezentul contractinceteazd, de plin drept, fbrd a mai fi necesard intervenfia unei instanle
judecdtoregti, in cazul in care una dintre p6(i nu igi executd una dintre obligafiile enumerate mai
sus, din prezentul contract, cesioneazd drepturile gi obliga{iile sale prevdzute de prczentul contract
frrd acordul celeilalte pd(i; igi incalcd vreuna dintre obligaJiile sale, dupd ce a fost avertizatd,
printr-o notificare scrisd, de c[tre cealaltl, parte, cd o noud nerespectare a acestora va duce la
rezilierea prezentului contract.
5.2. Partea care invocd o cauzd de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica

celeilalte pdrfi, cu cel pufin 45 de zile inainte de data la care incetarea urmeazd sd-gi producd
efectele.
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici.un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
pd(ile contractante.

vr. FORTA MAJORA
6.1. Nici una dintre parfile contractante nu rdspunde de neexecutarea la termen sau/gi de executarea
in mod necorespunzdtor - total sau parfial - a oric[rei obligafii care ii revine inbaza prezentului
contract, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obliga(iei respective a fost cauzatd
de forfa majord, aga cum este definitd de lege.
6.2. Partea care invocd fo(a majord este obligatd sd notifice celeilalte pd(i, tn termen de 10 zile,
producerea evenimentului gi sa ia toate mdsurile posibile in vederea limitdrii consecinfelor lui.
6.3. Dacd' in termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteazd, pdr1;ile au
dreptul s5-gi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract ftrd ca vreuna dintre ele sd
pretindd daune-interese.
YII. NOTIFICARI
7.1. in acceptiunea pd4ilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinitb dacd va fi trairsmisd la adresa/sediul prevdzut in partea introductivi a
prezentului contract.
7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale pogtald, ea va fi transmisS, prin scrisoare
recomandatd, cu confirrnare de primire (A.R.).gi se considerd primitd de destinatar la data
men{ionatd de oficiul pogtal primitor pe aceastd confirmare.
7.3.Dacd notificarea se trimite prin fax sau mail, ea se considerd primiti in prima zi lucrdtoare
dup[ cea in care a fost expediatd.
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7'4. Notific6rile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre pd4i, dacdnu sunt confirmate,
prin intermediul uneiS din modalitdlile prevdzute la alineatele precedente.

V[I. LITIGII
8-1. P6(ile au convenit ca toate neinfelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sd fie rezolvate pe cale amiabild de
reprezentanfii lor.
8.2. In cazul in care nu este posibild rezolvarea litigiilor pe cale amiabild, pdrfile se vor adresa
instan{elor j udecdtoregti competente.

IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre pdrfile
contractante.
9.2. Ptezentul contract, impreund cu anexele sale care fac pafte integrantd din cuprinsul sdu,
reprezintd voinfa pd(ilor gi inldturd orice altd infelegere verbald dintre acestea, anierioard sau
ulterioard incheierii lui.
9'3. in cazul in care pdr(ile igi incalcd obligafiile lor, neexercitarea de partea care suferl vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent bdnesc a obliga{iei
respective nu inseamnd cd ea a renuntat la acest drept al sdu.
9.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un num[r de doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte, astdzi 10.10.2017, data semndrii lui.

BENEFICIAR,

SPITALUL ORASENESC
SEGARCEA

. PRESTATOR.

ANSR FIL. TERITORIALA A SURZILOR
CRAIOVA

Presedinte,
Agoston Stefan

6s:$-)
AW-3iTltr r$ir

!ourV


