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SPITALUL JUIDETEAN DE URGENTA CRAIOVA cu sediul in Craiova. Str.

Tabaci nr.1, cod fisr;al 5002142, cont bancar RO44TREZ29L20F3308 XXXX deschis
de manager sila Trezoreria Craio'ra, reprezentat prin Dr. Fanuta Bogdan, in cali

Dir.Fin. Contabil Ec. Bambache Corina denumil in continuare Prest
Medicale.

tor de Servicii

cu sediul in Segarcea, Str.Unirii cod fiscal
is la

II.OBIECTUL CO NTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor medi
anexa l(denumite in continuare "servicii medicale"), si orice alte
solicitate de beneficiar , in schimbul platii catre beneficiar a pretulu

in primele trei zjile ale lunii urmatoare celei in care a fost prestat se

de pretul serviciilor prestate in favoarea pacientilor Beneficiarului
1 . In fiecare :zi de 15 a lunii. Prestatorul va factura
corespunzatoare tuturor serviciilor prestate de Prestator in fa
Benefi ciarului irr luna precedenta.
3.2.Pretul servic:iilcrr ce fbc obiectul prezentului contract sunt
pot fi modificater la aparitia unor modificari legislative.
3.3. Factura va cuprinde, serviciul, pretul serviciilor si va fi
serviciilor desfasurate in favoarea pacientilor trimisi de beneficiar
precum si sectia.
3.4. Beneficiarrul se oblige sa plateasca suma inscrisa pe factu
termen de 60 zile dela data emiterii facturii.
3.5. In caz de intarziere la plata Beneficiarul se oblige sa plat

serviciilor.

III.VALOAREA CO,NTRACTU LUI
3.1. Contravaloa.rea serviciilor medicale prestate de Prestator se v centraliza lunar.

iciul, in functie
conform Anexei
ficiarului suma
rea pacientilor

zlrte ln anexa,

insotita de lista
numele acestora

Prestatorului, in

sca penalitati in
te si neachitate.valoare de 0,05 lei pe zi de intarziere calculate la sumele scade

Suma penalitatilor poate depasi valoarea sumei asupra careia

IV. OBLIGATIII,E PARTII,OR
4.1. Obligatiile lleneficiarului
Beneficiarul are urmatoarele obli qatii:

se aplica.

o Sa achite in termen contravaloarea serviciilor medicale prestate prestator;



. Sa efectueze trimiteri de pacienti doar prin solicitare scrisa

persoane autorizate din punct de vedere medical, atasata

pacientului caruia sa i se efecfrcza serviciile medicale.

4.2. Obligati i le Prestatorului
Prestatorul de se rvicii medicale are urmatoarele obligatii:
o Sa efectuezer servicile medicale stipulate in anexa 1, in co

convenite itrtre parti, in baza solicitarilor si documente
benefi ciarul contractului.
Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatii
pacientii Beneficiarului, precum si clauzele prezentului cont

Sa intocmeasca liste de asteptare pentru serviciile medicale

exceptia cazurilor de urgente medico-chirurgicale'
serviciilor medicale.
Sa transmita lunar, pana in data de 15 ale lunii pentru luna pre

baza careia beneficiarul va efectua platile corespunzatoare se

precum si da,tele si informatiile privind derularea contractului'

V. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract este valabil de

3l.12.2017. Contractul se poate prelungi
ambele parti sunt dr: acord.

VI. FORTA MAJIORA
6.1. Forta majora atpara de raspundere partea ce o invoca. Prin forta
imprejurarile care survin ulterior incheierii prezentului contract
evenimente extraoldinare, neprevazute si inevitabile pentru una din
invoca forta majoril va comunica in scris celeilalte parti, dovada inte

forta majora.

VII. INCETAREA. CONTRACTULUI
7.l.Prczentul c,ontractinceteaza de drept in una din urmatoarele
in prezentul contract:
- daca una dintre partile contractante nu respecta conditiile sau

revin, decurgarLd din prezentul contract si nu remediaza aceste

putin de 15 zile de la data la care a primit notificarea scrisa di
parti asupra respectivelor neregului sau incalcari;
- daca una din parti este declarata in stare de incapacitate de I

declansata procedura de lichidare (faliment), sau i-a tbst retrasa a

de functionare, sau nu mai are personalitate jur:idica inainte de fi
prezentului contract;
-daca una din parti
contract;
-daca una din parti
contract fara acordul

cesioneaza drepturile

cesioneaza drepturile
celeilalte parti.
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7 .2. Paftea care invoc a o cauza de incetare a prevederilor prezentu
notifica celeilalte parti, cu cel putin 15 zile inainte de data la care i
sa-si produca efectele, incetarea nu inlatura obligatia partilor cu
datoriilor existente;
7.3. rn cazul in care intervine reziriereacontractului, partile isi vor
de plata neachitarte pana la data la care intervine reziiierea.
7.4. Prezentul contract inceteaza si din invitatia oricarei parti, cude zile prin notificare din partea partii care solicita incetarea
motivelor care de,termina rezilierea.

VIII. CLAUZE SPEI]IALE
8.1. In executare. prevederilor prezentului contract, partile vor fi
neintelegerile intervenite urmand sa fie rezolvate p.'.u1. amiabila;
s.2. Liti;iile nesolutionate intre p""i ;;i:::ff,ff iffi[1:v.-. DtLr6ttrv'.'rurullunate lnrre panl sunt cle competenta instantelor
8.3. corespondenta legata de derularea prezentului contract se efec
forma scrisa cu confirmare de primire;
S.4.Prezentul contract se poate modifica numai
scrisa, prin act aditional la prezentul contract:
8.5. Toate datele din acest contract sunt confidentiale; in caz de
pricinuita poate solicita daune de interese.
8.6. Prezentul contract s-a incheiat astazi...
exemplare , cate unul pentru fiecare parte si contine 3 pagini si anexa
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