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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MEDICALE 

NR. _____ /________________________ 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

Art. 1   

ASCLEPIOS S.R.L., cu sediul social in Eforie Sud- jud.Constanta, str. Ion Movila nr. 21  inregistrata la Oficiul Registrului 

Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/693/14.01.1992, CUI 1864633, tel. / fax (+40) 0241 747 916, email 

office@complexvrajamarii.ro, reprezentata prin administrator  Raica Dan Mugurel, in calitate de PRESTATOR 

Si 

DL./D-NA___________________, domiciliat in _________________________, identificat cu ________________________, 

eliberata de ________, la data de _____________________, avand CNP___________________________________, in calitate 

de BENEFICIAR/PACIENT, 

in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare, au convenit incheierea prezentului contract, cu respectarea urmatoarelor: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 2 (1) Obiectul contractului il constituie asigurarea de catre Prestator pentru Beneficiar, respectiv pentru pacienti,  a serviciilor 

de recuperare  medicala in regim de spitalizare, conform recomandarii medicale, in functie de afectiunile si comorbiditatile 

pacientului.   

 (2)Beneficiarul/pacientul va avea acces, contra cost,  la orice alte proceduri medicale suplimentare oferite de Prestator, in 

conditiile in care situatia medicala a acestuia o permite,  in baza unei solicitari exprese, la preturile detaliate in Oferta atasata, 

parte integranta din prezentul contract (Anexa nr. 1). 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art. 3. Durata prezentului contract este pe toata perioada de spitalizare a Beneficiarului pacient, din momentul internarii in Spital 

si pana la externarea acestuia.   

IV.  PRETUL CONTRACTULUI. MODALITATI DE PLATA 

Art. 4 (1) Pacientul asigurat care prezinta toate documentele necesare decontarii cu C.N.A.S., conform legislatiei in vigoare,  va 

achita tariful suplimentar pentru pentru conditiile de cazare si contravaloarea procedurilor suplimentare, efectuate la cerere, 

conform listei de preturi Anexa nr. 1. 

(2) Pacientul neasigurat sau pacientul care nu prezinta toate documentele necesare decontarii cu C.N.A.S., conform legislatiei 

in vigoare, suporta integral, contravaloarea serviciilor de care beneficiaza,  asa cum sunt acestea detaliate in lista de preturi- 

Anexa nr. 1. 

 (2) Plata serviciilor de mai sus se va realiza de catre Beneficiar/Pacient, dupa cum urmeaza: 

-un avans de 250 ron/ persoana/ serie din  tariful aferent conditiilor de cazare superioare se va achita la momentul rezervarii, 

rezervarea intrând in vigoare doar după creditarea contului Prestatorului cu contravaloarea acestuia. 

-tariful pentru conditiile de cazare superioare, pentru toate zilele contractate initial cu Spitalul, se va achita integral cu minim  30 

de zile calendaristice anterior internarii, in caz contrar intervenind anularea rezervării, cu consecința pierderii, de catre Benefiar, 

a avansului plătit. 

-serviciile medicale suplimentare se vor achita pana la externarea din unitatea spitaliceasca, prin orice forma de plata disponibila 

la casieria spitalului.  

V. OBLIGATIILE PARTILOR 

Art. 5  (1)Prestatorul are urmatoarele obligatii: 
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a) Sa asigure personalul medical necesar desfasurarii activitatii medicale; 

b) sa asigure serviciile ce fac obiectul prezentului contract, la un standard calitativ corespunzator criteriilor de clasificare si 

capacitatilor de cazare, pe baza solicitarilor Beneficiarului si a planificarilor realizate de comun acord de catre parti, dar 

numai coroborat si in conditille dispozitilor contractului incheiat de prestator cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate; 

c) in cazul aparitiei oricaror defectiuni/imposibilitătii tehnice sau de alta natura, de a pune la dispozitia pacientului camera 

rezervata, Prestatorul se obliga sa ofere acestuia un acelasi tip de camera, cu standarde similare si la acelasi pret sau, 

de comun acord cu acesta, poate modifica tipul si conditiile de cazare, inclusiv, dar nelimitandu-se la perioada de 

spitalizare.  

d) sa respecte Legea sanatatii nr. 95/2006, dar si celelalte norme aplicabile, in vigoare;  

e) sa respecte Codul de deontologie medicala, Legea nr. 46/2003, privind drepturile pacientilor si Legea nr. 677/2001, 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

f) sa colaboreze cu Beneficiarul pentru orice alta problema ivita si care poate fi solutionata de comun acord. 

g) Prestatorul este raspunzator pentru buna executare a obligatiilor asumate, cu exceptia cazurilor in care neindeplinirea 

sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract sa datoreaza beneficiarului sau  persoanelor care 

beneficiaza de serviciile ce fac obiectul prezentului contract, precum si atunci cand neindeplinirea obligatiilor se 

datoreaza unor cauze de forta majora. 

Art. 6  (1) Beneficiarul are urmatoarele obligatii: 

a) sa se informeze cu privire la si sa respecte tarifele spitalului, stabilite conform prezentului contract, respectiv anexelor;   

b) sa prezinte toate documentele necesare decontarii cu C.N.A.S., conform legislatiei in vigoare (cardul de sanatate si 

biletul de trimitere); 

c) sa achite tariful suplimentar pentru conditiile de cazare cu  minim 30 de zile calendaristice anterior internarii si sa achite 

pana la data externarii, contravaloarea procedurilor suplimentare efectuate la cerere, conform listei de preturi- Anexa nr. 

1;  

d) In cazul in care pacientul paraseste Spitalul, fara a plati contravaloarea serviciilor medicale/ tariful suplimentar pentru 

conditiile de cazare de care a beneficiat sau refuza sa le achite si/sau fara validarea internarii prin citirea cardului de 

sanatate,  acesta va fi obligat sa plateasca, pe langa debitul principal,  penalitati in cuantum procentual de 0,15% pentru 

fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea debitulului,  pana la stingerea totala a acestuia.  

e) Tariful suplimentar,  pentru conditiile superioare de cazare, contravaloarea cazării, precum si avansul achitat in momentul 

rezervării, nu fac obiectul niciunei restituiri, nici integral, nici partial,  in situatia in care pacientul nu isi onoreaza 

programarea initiala conform seriei; pe cale de consecinta, neefectuarea de catre pacient a serviciilor contractate, nu 

implica restituiri finaciare sau alte despagubiri din partea Spitalului, intrucat, prin rezervare, acel loc este blocat 

(exceptand situatiile de natura medicala, care sunt  incompatibile cu continuarea tratamentului) 

f) Beneficiarul/Pacientul va semna la internare si pe parcursul spitalizarii consimtamintele informate, respectiv Drepturile 

si obligatiile Pacicentului, Acordul Pacientului Informat, Acordul Pacientului privind participarea la invatamantul medical, 

Anexa nr. 1 – privind tarifele/lista de preturi a manevrelor/procedurilor medicale, tariful suplimentar pentru cazare, 

precum si orice alte documente ce se vor dovedi necesare, toate constituindu-se in anexe la prezentul contract si facand 

parte integranta din acesta; 

g) Sa respecte Regulametul intern al Spitalului; 

h) In incinta Spitalului fumatul este interzis (cu exceptia locurilor special amenajate), nerespectarea acestei obligatii 

atragand o plata suplimentara de 500 lei, reprezentand serviciile de dezinfectare si reigienizare a spatiului; 

i) Parasirea de catre pacient, a incintei spitalului, pe durata internarii, pentru desfasurarea de activitati pe cont propriu, 

inclusiv servirea mesei in alte locatii decat cea asigurata de spital,se face dupa anuntarea prealabila a personalului 
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medical si pe propria raspundere a pacientului, spitalul neasumandu-si  raspunderea pentru nici un 

eveniment/consecinta aparuta (incluzand calitatea produselor alimentare servite in exterior), in aceste cazuri, la 

respectivii pacienti;  

j) Pacientul are obligatia de a nu deteriora mobilierul si obiectele de inventar din rezerva/camera in care a fost 

cazat/spitalizat,  in caz contrar fiind obligat sa suporte integral contravaloarea bunurilor deteriorate, inclusiv, dar 

nelimitandu-se la accesoriile care i se acorda. 

 

Art. 7 (1) Ambele parti se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derularii si indeplinirii corespunzatoare a 

dispozitiilor prezentului contract, precum si sa execute intocmai, cu buna credinta, sinceritate si seriozitate prezentul contract.  

VI. RECLAMATII  

Art. 8 (1) Eventualele reclamatii vor fi  formulate de Beneficiar in timpul spitalizarii.  Prestatorul se obliga sa solutioneze operativ 

reclamatiile. Nu vor fi luate in considerare eventualele reclamatii formulate dupa parasirea Spitalului. 

VII. FORTA MAJORA 

Art. 9 (1) Ambele parti sunt exonerate de raspundere in caz de forta majora, asa cum este inteleasa de legislatia romana. 

Cazurile de forta majora vor fi comunicate in scris si probate cu documente in 5 zile de la producere. 

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI 

Art. 10 (1) Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: 

a) daca partile convin de comun acord; 

b) la exprirarea duratei contractului, conform art. 3; 

(2) Încetarea nu produce efecte asupra obligaţiilor deja scadente ale părţilor . 

IX. NOTIFICĂRI  

Art. 11 (1) În înţelesul prezentului contract, orice notificare / comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată valabil 

efectuată dacă va fi transmisă la adresa, numărul de fax sau adresa de e-mail indicate în preambulul prezentei convenţii . 

(2) În cazul în care comunicarea / notificarea va fi făcută prin poştă/serviciu de curierat, ea va lua forma unei scrisori recomandate 

ce se consideră că a fost primită de destinatar la data inscrisa pe confirmarea de primire de catre oficiul postal destinatar/serviciul 

de curierat. 

(3) În cazul in care comunicarea / notificarea va îmbrăca forma e-mail-ului sau a faxului, ea se va considera primită de destinatar 

în ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care s-a expediat. 

(4) Comunicările / notificările verbale nu vor fi luate în considerare de nici una dintre părţi , dacă nu sunt confirmate în una din 

modalităţile anterior expuse în prezentul capitol.  

X. LEGEA APLICABILA. LITIGII 

Art. 12. (1) Prezentul contract va fi interpretat si guvernat in intregime de legislatia romaneasca.  

 (2) Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila si,  daca acest 

lucru nu este posibil, litigiul va fi supus solutionarii instantelor judecatoresti competente de pe raza judetului Constanta. 

XI. DISPOZITII FINALE 

Art. 13  (1) Tarifele prevazute in prezentul contract sunt confidentiale. 

(2) Modificarile la prezentul contract se vor efectua numai prin acte aditionale incheiate intre partile contractante.  

(3) Anexele la prezentul contract, semnate de ambele parti, fac parte integranta din acesta.  

Prezentul contract a fost incheiat astazi, _________________________, in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

 

                        PRESTATOR,                     BENEFICIAR, 

                   ASCLEPIOS  S.R.L.                                                                  ______________________ 
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          Administrator,                                                                           

Ra         Raica Dan Mugurel    


