
 

REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE 

A PARCARII  

I. Dispozitii Generale. 

1. Dispozitiile regulamentului mentionat (denumit in continuare "Regulament") reglementeaza principiile de utilizare a 
parcarii Medlife si a terenurilor adiacente (denumita in continuare "Parcare") administrata de S.S.G. FIRE & RESCUE S.R.L. 
(denumita in continuare "Administrator"). 

2. Administratorul parcarii - IMPUTERNICIT permite utilizarea Parcarii conform principiilor definite in Regulament. 
3. Parcarea este destinata exclusiv Pacientilor Medlife si persoanelor insotitoare, care efectueaza analize medicale și 

controale medicale in clinica sau spitalul  Medlife, langa care este amplasata Parcarea (denumit in continuare "Utilizator"). 
Utilizarea Parcarii de catre terte persoane, in alte scopuri si fara aprobarea SC PDR SA. este strict interzisa. 
4. Utilizarea Parcarii se face numai cu respectarea prezentului Regulament, iar intrarea in Parcare reprezinta acordul tacit 

al conducatorilor auto cu privire la aplicarea prezentului Regulament si suportarea eventualelor sanctiuni pentru nerespectarea 
acestuia. 

II. Principiile utilizarii parcarii. 

1. Parcarea autovehiculelor este permisa numai in spatiile amenajate in acest scop. 
2. Parcarea este deschisa cu o ora inainte de deschiderea Clinicii sau Spitalului Medlife si cu o ora dupa inchiderea Clinicii sau 
Spitalului Medlife langa care se afla Parcarea (denumit in continuare "Spital sau Clinica") exclusiv in zilele cu program pentru 
public. Utilizatorii sunt obligati sa consulte programul de pe usa de intrare in Clinica sau Spitalul .Medlife 

3. Stationarea autovehiculului in Parcare pe durata Controalelor medicale sau a analizelor medicale se desfasoara pe durata a 
1 ora. 
4. Este interzisa parcarea pe drumurile de acces, pe sectoarele pietonale si pe trotuare, in fata iesirilor de urgenta, in zona de 
arpovizionare, in zona rampei si/sau a usilor de acces in clinicile sau spitalele  Medlife. Orice conducator auto care nu va 
respecta aceasta interdictie expresa va fi singur raspunzator de consecintele unei atare nerespectari, IMPUTERNICITUL fiind 
indreptatit sa blocheze rotile autovehiculului, imediat dupa constatarea incalcarii interdictiilor, fara nici o alta formalitate. 

5. ln locurile cu marcaje speciale (persoane cu diabilitati, mama si copil) pot parca exclusiv aceste persoane. Oricarei masini 
parcate pe aceste locuri fara a avea la vedere un document care sa-i permita stationarea pe aceste locuri speciale i se va bloca 
roata in urma unei documentari fotografice. 
6. Prevederile mai sus mentionate nu se aplica in cazul  persoanelor imputernicite de catre Beneficiar (de ex.: prestatori, 
furnizori). 
7. Viteza maxima pentru deplasare in interiorul Parcarii este de 5 km/h. 

8. Sunt interzise in Parcare, fara acordul scris al Beneficiarului, desfasurarea de: 
a) activitati comerciale, actiuni de marketing, promotie, reclame sau altele asemanatoare 
b) cersetoria 
c) poluarea fonica 
d) spalarea sau aspirarea vehiculelor 
e) efectuarea de reparatii a vehiculelor 
f) consumul de alcool sau de substante halucinogene 

g) utilizarea focului deschis 
h) activitati de sport, intreceri intre autovehicule 
I) comert ambulant sau alte activitati asemanatoare, in special oferirea de servicii sau obiecte de vanzare 

9. Acordul mentionat la punctul 8 de la alineatul de mai sus nu exclude responsabilitatea privind avarierea Parcarii sau a Clinicii sau 
Spitalului ori pentru poluarea rezultata. 
10. Utilizatorii Parcarii sunt obligati sa asigure securitatea interioara a autovehiculului. 
11. Utilizatorul este responsabil pentru securitatea vehiculelor stationate in Parcare sau a obiectelor lasate in vehicul, 
Beneficiarul fiind exonerat de raspundere. 

III. Blocarea vehicului. 

1. ln cazul utilizarii non-contractuale a Parcarii, in special in urmatoarele cazuri: 

a) parcarea autovehiculului cu incalcarea semnelor verticale si orizontale, 
b) stationarea vehiculului intr-un mod care incomodeaza sau blocheaza traficul in Parcare, 
c) stationarea autovehiculului in Parcare in afara programului sau pe o durata mai mare de 1 ora 
d) stationarea vehiculului pe locurile speciale (rezervate pentru persoanele cu dizabilitati) fara a avea la vedere un permis 

care sa ateste dreptul de stationare pe acest loc. 

Autoritatile abilitate, Beneficiarul sau angajatii Administratorului de Parcare - IMPUTERNICIT sunt indreptatiti sa blocheze 
autovehiculul pana la achitarea integrala de catre Utilizator a taxei de deblocare datorate conform pct. IV.1 de mai jos, avand 
acordul tacit al Utilizatorului in acest sens exprimat in conditiile pct. 1.4 de mai sus. 

2. Constatarea utilizarii non-contractuale a Parcarii se va face prin proces verbal incheiat de angajatii 
IMPUTERNICITULUI care sa identifice data si ora stationarii autovehiculului. 
3. Blocarea vehiculului nu exclude responsabilitatea persoanei care incalca Regulamentul sau proprietarului vehiculului, definite 
la pct. IV din Regulament. 

IV. Taxe pentru utilizarea non-contractuala a Parcarii. 

1. Taxa pentru deblocarea vehiculului care stationeaza in Parcare in afara perioadei de efectuare a controalelor și a analizelor 
medicale (programul de lucru ), ca si in celelalte cazuri de utilizare non-contractuala este de 100 de Lei. 
2. Taxa indicata la punctul 1 trebuie platita angajatilor IMPUTERNICITULUI. Datele firmei imputernicite pentru 

administrarea Parcarii sunt disponibile in procesul verbal de constatare a incalcarii Regulamentului. recuperarea vehicului 
imobilizat si plata taxei de deblocare se va putea face doar in intervalul orar 07.00-22.00. 

3. Plata taxei de deblocare de 100 de Lei nu priveaza pe Beneficiar sau IMPUTERNICIT de dreptul de a cere 
despagubiri intr-o suma mai mare, conform valorii daunei aparute. 
4. Perosana care incalca Regulamentul sau proprietarul vehicului, in cazul incalcarii prevederilor Regulametului, sunt obligati 

sa acopere toate costurile legate de pretentiile de despagubire din partea Beneficiarului sau IMPUTERNICITULUI, inclusiv dar fara 
a se limita la, cheltuielile judiciare, cheltuielile ocazionate de stabilirea identitatii persoanei care incalca Regulamentul sau 
proprietarului vehicului si de comunicarea somatiilor de plata. 
5. ln cazul incalcarii continue a prevederilor cu Regulamentului dupa plata taxei, faptuitorul va fi obligat la plata 

osecutiva taxei de deblocare. 


