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I. Dispoziții Generale
1. Dispozițiile regulamentului menționat (denumit în continuare „Regulament”) reglementează principiile de utilizare a 
parcării MedLife și a terenurilor adiacente (denumită în continuare „Parcare”) administrată de S.S.G. FIRE & RESCUE S.R.L. 
(denumită în continuare „Administrator”).
2. Administratorul parcării - ÎMPUTERNICIT permite utilizarea Parcării conform principiilor definite în Regulament.
3. Parcarea este destinată exclusiv Pacienților MedLife și persoanelor însoțitoare, care efectuează analize medicale și 
controale medicale în clinica sau spitalul MedLife, lângă care este amplasată Parcarea (denumit în continuare „Utilizator”). 
Utilizarea Parcării de către terțe persoane, în alte scopuri și fără aprobarea S.C. PDR S.A. este strict interzisă.
4. Utilizarea Parcării se face numai cu respectarea prezentului Regulament, iar intrarea în Parcare reprezintă acordul 
tacit al conducătorilor auto cu privire la aplicarea prezentului Regulament și suportarea eventualelor sancțiuni pentru 
nerespectarea acestuia.

II. Principiile utilizării parcării
1. Parcarea autovehiculelor este permisă numai în spațiile amenajate în acest scop.
2. Parcarea este deschisă cu o oră înainte de deschiderea Clinicii sau Spitalului MedLife și cu o oră după închiderea Clinicii 
sau Spitalului MedLife lângă care se află Parcarea (denumit în continuare „Spital sau Clinică”) exclusiv în zilele cu program 
pentru public. Utilizatorii sunt obligați să consulte programul de pe ușa de intrare în Clinica sau Spitalul MedLife.
3. Staționarea autovehiculului în Parcare pe durata Controalelor medicale sau a analizelor medicale se desfășoară pe durata 
a 1 oră.
4. Este interzisă parcarea pe drumurile de acces, pe sectoarele pietonale și pe trotuare, în fața ieșirilor de urgență, în zona 
de aprovizionare, în zona rampei și/ sau a ușilor de acces în clinicile sau spitalele MedLife. Orice conducător auto care nu va 
respecta această interdicție expresă va fi singur răspunzător de consecințele unei atare nerespectări, ÎMPUTERNICITUL 
fiind îndreptățit să blocheze roțile autovehiculului, imediat după constatarea încălcării interdicțiilor, fără nici o altă formalitate.
5. În locurile cu marcaje speciale (persoane cu dizabilități, mama și copilul) pot parca exclusiv aceste persoane. Oricărei 
mașini parcate pe aceste locuri fără a avea la vedere un document care să-i permită staționarea pe aceste locuri speciale i 
se va bloca roata în urma unei documentări fotografice.
6. Prevederile mai sus menționate nu se aplică în cazul persoanelor împuternicite de către Beneficiar (de ex.: prestatori, 
furnizori).
7. Viteza maximă pentru deplasare în interiorul Parcării este de 5 km/h.
8. Sunt interzise în Parcare, fără acordul scris al Beneficiarului, desfășurarea de:

a) activități comerciale, acțiuni de marketing, promoție, reclame sau altele asemănătoare;
b) cerșetoria;
c) poluarea fonică;
d) spălarea sau aspirarea vehiculelor;
e) efectuarea de reparații a vehiculelor
f) consumul de alcool sau de substanțe halucinogene;
g) utilizarea focului deschis;
h) activități de sport, întreceri între autovehicule;
I) comerț ambulant sau alte activități asemănătoare, în special oferirea de servicii sau obiecte de vânzare.

9. Acordul menționat la punctul 8 de la alineatul de mai sus nu exclude responsabilitatea privind avarierea Parcării sau a 
Clinicii sau Spitalului ori pentru poluarea rezultată.
10. Utilizatorii Parcării sunt obligați să asigure securitatea interioară a autovehiculului.
11. Utilizatorul este responsabil pentru securitatea vehiculelor staționate în Parcare sau a obiectelor lăsate în vehicul, 
Beneficiarul fiind exonerat de răspundere.
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III. Blocarea vehicului
1. În cazul utilizării non-contractuale a Parcării, în special în următoarele cazuri:

a) parcarea autovehiculului cu încălcarea semnelor verticale și orizontale,
b) staționarea vehiculului într-un mod care incomodează sau blochează traficul în Parcare,
c) staționarea autovehiculului în Parcare în afara programului sau pe o durată mai mare de 1 oră,
d) staționarea vehiculului pe locurile speciale (rezervate pentru persoanele cu dizabilități) fără a avea la vedere un 
permis care să ateste dreptul de staționare pe acest loc,

autoritățile abilitate, Beneficiarul sau angajații Administratorului de Parcare - ÎMPUTERNICIT sunt îndreptățiți să blocheze 
autovehiculul până la achitarea integrală de către Utilizator a taxei de deblocare datorate conform pct. IV.1 de mai jos, având 
acordul tacit al Utilizatorului în acest sens exprimat în condițiile pct. I.4 de mai sus.
2. Constatarea utilizării non-contractuale a Parcării se va face prin proces verbal încheiat de angajații ÎMPUTERNICITULUI 
care să identifice data și ora staționării autovehiculului.
3. Blocarea vehiculului nu exclude responsabilitatea persoanei care încalcă Regulamentul sau proprietarului vehiculului, 
definite la pct. IV din Regulament.

IV. Taxe pentru utilizarea non-contractuală a Parcării
1. Taxa pentru deblocarea vehiculului care staționează în Parcare în afara perioadei de efectuare a controalelor și a analizelor 
medicale (programul de lucru ), ca și în celelalte cazuri de utilizare non-contractuală este de 100 de lei.
2. Taxa indicată la pct. 1 trebuie plătită angajaților ÎMPUTERNICITULUI. Datele firmei împuternicite pentru administrarea 
Parcării sunt disponibile în procesul verbal de constatare a încălcării Regulamentului. Recuperarea vehicului imobilizat și 
plata taxei de deblocare se va putea face doar în intervalul orar 07:00-22:00.
3. Plata taxei de deblocare de 100 de lei nu privează pe Beneficiar sau ÎMPUTERNICIT de dreptul de a cere despăgubiri 
într-o sumă mai mare, conform valorii daunei apărute.
4. Persoana care încalcă Regulamentul sau proprietarul vehicului, în cazul încălcării prevederilor Regulamentului, sunt 
obligați să acopere toate costurile legate de pretențiile de despăgubire din partea Beneficiarului sau ÎMPUTERNICITULUI, 
inclusiv dar fără a se limita la, cheltuielile judiciare, cheltuielile ocazionate de stabilirea identității persoanei care încalcă 
Regulamentul sau proprietarului vehicului și de comunicarea somațiilor de plată.
5. În cazul încălcării continue a prevederilor cu Regulamentului după plata taxei, făptuitorul va fi obligat la plata consecutivă 
a taxei de deblocare.


