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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII MEDICALE
NR.
CAP 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1. S.C. “EUROMATERNA“ S.A cu sediul în Constanţa , Str.Stefăniţă Vodă nr.32, înregistrată la
Oficiul Comerţului sub nr.J13/1982/2006, cod fiscal 18798585, tel 0241/605555 .reprezentată
de preşedintele Consiliului de Administraţie, dr. Ruşa Ion Marius în calitate de prestator,
Şi
2. Pacienta ..........................................................................................................., cu domiciliul în
………………..……….Str.……........................... nr. …... , Bl ……..Sc ……, Et …….., Ap ………,
având cod numeric personal ………………………..…. , tel/fax………………........... adresă email
………………………………… în calitate de beneficiar
au convenit la încheierea prezentului contract de prestări servicii medicale, în baza Legii nr.46/2003
privind drepturile pacientului, art.15 din Ordinul 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a
Legii pacientului nr 46/2003:
CAP 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Asigurarea de către Spitalul “EUROMATERNA” a condiţiilor necesare pentru acordarea de
servicii medicale efectuate de către medicii colaboratori ai S.C.“EUROMATERNA” S.A.
CAP 3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract este valabil pe toata perioada acordarii serviciilor medicale .
CAP 4. VALOAREA CONTRACTULUI
Pentru serviciile prestate, părţile convin ca beneficiarul (pacienta ) să achite prestatorului
integral contravaloarea prestaţiilor medicale efectuate conform listei de preţuri .
Plata se va face la Receptie prin urmatoarele modalitati :cash,cu cardul sau prin transfer
bancar, cu ordin de plata.
Tarifele practicate de către Spital sunt cele afişate la recepţie .
CAP 5 . OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
5.1 Spitalul este obligat să asigure personalul medical necesar desfăşurării activităţii
medicale .
5.2 Prestatorul răspunde pentru calitatea serviciilor medicale executate în conformitate cu
prevederile legale;
5.3 Prestatorul se obligă să respecte Legea sănătăţii nr. 95/ 2006 şi normele generale de
prevenire si stingere a incendiilor;
5.4 Prestatorul se obligă să respecte Codul de deontologie medicală, Legea nr.46/2003
privind drepturile pacienţilor şi Regulament (UE)2016/679- privind prelucrarea datelor cu
caracter personal .

CAP 6. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI (pacientei)
6.1 Pacienta are obligaţia de a se informa cu privire la preţurile serviciilor medicale de care
urmează a beneficia ;
6.2 Pacienta are obligaţia să achite în totalitate contravaloarea serviciilor medicale si a
medicamentelor de care a beneficiat la cerere .
6.3 În cazul în care pacienta părăseşte Spitalul EUROMATERNA fără a plăti contravaloarea
serviciilor medicale de care a beneficiat sau refuză să achite serviciile respective, aceasta
va fi obligată la plata lor precum şi a unor penalităţi de 0,15% pe zi de întârziere până la
stigerea efectivă a datoriei.
6.4 Pacienta va fi obligată şi la plata tuturor cheltuielilor ocazionate de recuperarea sumelor
datorate către Spital şi la plata unei sume stabilite de Consiliul Medical al Spitalului
“EUROMATERNA” ca daune.
6.5 Pacienta va semna la internare şi pe parcursul perioadei de spitalizare consimţămintele
informate referitoare la tratamentele şi intervenţiile la care va fi supusă.
6.6 Pacienta are obligaţia, ca după externare, să se prezinte la Spitalul “EUROMATERNA”
pentru consultaţii conform indicaţiilor medicului curant şi să respecte întocmai sfaturile
acestuia. În cazul în care pacienta nu respectă aceste indicaţii întraega responsabilitate
pentru eventualele complicaţii postoperatorii va reveni pacientei.
6.7 Să respecte Regulamentul intern al Spitalului ;
6.8 În incinta Spitalului fumatul este interzis ; nerespectarea acestei prevederi atrage o plată
suplimentară în valoare de 500 lei, reprezentând dezinfectarea şi reigienizarea spaţiului.
6.9 Pacienta are obligaţia de a nu deteriora mobilierul şi obiectele de inventar din rezerva în
care a fost spitalizată, iar în caz contrar trebui să plătească integral contravaloarea
bunurilor respective.
6.10 Prin semnarea acestui contract pacienta îşi poate exprima, pe consimtamantul cu privire la
prelucarea datelor cu caracter personal, acordul de a primi pe mail-ul personal informaţii
de la Spitalul “EUROMATERNA” după externarea sa.
6.11 Am luat la cunostinta si am inteles conditiile contractului, inclusiv tarifele/preturile pentru
prestatiile medicale si sunt de accord cu ele.
CAP 7 LITIGII
7.1 Litigiile în legatură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
7.2 În cazul în care soluţionarea amiabilă nu este posibilă, părţile convin ca litigiul să fie
soluţionat de instanţele judecătoreşti competente, de la sediul prestatorului.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi ........................., la Constanţa, în 2 (două) exemplare,
ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

Prestator de servicii ,
S.C. “Euromaterna” SA Constanta,
Reprezentată prin
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Dr. Ion Marius Ruşa

Beneficiar ,

