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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII

Nr.MDF 2273 din 29.06.2022

Între:

a)

b)

S.C. MED LIFE S.A.. persoanăjuridică română, societate pe acţiuni. înfiinţată şi functionand con-
form legilor din România cu sediul în Bucureşti, Calea Grivitei nr.365. sector l, cod fiscal 8422035-
înmatriculată la Registrul Comertului sub nr.]40f'3709/l996. cont ROI2TREZ7005069XXX006060.
deschis la Trezoreria sector 5. reprezentată prin doamna Denisa Stanciu , în calitate de Director of
Corporate Portfolio şi Nicoleta Burlacu, în calitate de Strategic Junior Account Manager
numită în prezentul contract Furnizor,

ş1
Autoritatea Feroviară Română — AFER, cu sediul în Bucureşti. str. Calea Grivitei nr. 393. cod
postal 010719. sector [, înfiinţată prin HG nr.626/l998 cu modificările ulterioare, cod fiscal
RO4283163. cont ROI lTRE223F845000201400X. deschis la Trezoreria Sector l… reprezentată legal
prin domnul Constantin ANDRONACHE - Director General, si doamna Gabriela BLAGA -
Director Economic, numită în continuare Beneficiar.

DEFINITII ŞI INTERPRETARI
Având în vedere faptul că o serie de noţiuni folosite in clauzele contractuale pot să genereze diferite
interpretări sau neclarităţi, părţile înţeleg să definească în mod explicit aceşti termeni. după cum
urmează:

2.1 in prezentul Contract. următoarele expresii vor avea înţelesul care le este atribuit mai jos. cu
excepţia cazului în care contextul cerc sau prevede altfel:
.l.l “Contract” desemnează acest contract, astfel cum este acesta modificat. completat. cu

derogări stabilite, inlocuit, novat sau cesionat periodic.
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2.1.2 “Anexa” reprezintă oricare şi toate anexele ataşate la prezentul Contract.
2.1.3 “Beneficiar şi Furnizor” au sensul care le-a fost atribuit in preambulul prezentului Contract.
2.l.4 “Instanţa Competentă” este autoritatea judiciară reglementată şi autorizată să decidă în

legătură cu orice dispută ce decurge din prezentul Contract şi care nu pot fi soluţionate pe cale
amiabilă de către părti.

2.1.5 “Data semnării” este data la care se semnează prezentul contract de către părţi.
2.l .6 “Parte” reprezintă fie Beneficiarul fie Furnizorul, individual.
2. l .7 “Părţi” reprezintă Benliciarul şi FurnizoruL colectiv.
2.1.8 “Jurisdicţia română” reprezintă administraţia justiţiei din Romania şi teritoriul acesteia (în

acest caz numai în măsura în care este opozabilă pentru prezentul contract sau părţilor la
acesta).

2.1.9 “Legislaţia română” reprezintă toate legile, tratatele internaiionale. convenţiile sau alte
contracte între state la care România este parte, aplicabile pe teritoriul României. legi sau
regulamente naîionale sau locale. legislaţie subordonată Codul civil sau orice alt cod relevant
de procedură. ghid. notă sau normă (în fiecare dintre cazuri numai în măsura în care sunt în
vigoare în România la data prezentului Contract) emise de orice autoritate competentă..) .l.lO“Legea societăţilor” este Legea nr.3lf'1990 privind societăţile comerciale. republicată. cu
modificările şi completările ulterioare.

.l.l ! “RON“ inseamnă lei româneşti, moneda naţională a României implementată de la ! iulie
2005. aşa cum este prevăzut de Legea nr.348!2004 pentru denominarea monedei naţionale.

.l.12 “Servicii medicale de medicina muncii” reprezintă activitatea pe care o desfăşoară
furnizorul. expres detaliată în Anexa nr.l la prezentul contract.

.l.l3„Scrvicii medicale decontate de CNAS” - Sunt acele servicii medicale prestate de către
Furnizor. servicii medicale care sunt achitatcfdeeontate de CNAS şi nu sunt incluse in
preţul/costul prezentului contract. Pacienţii beneficiază de aceste servicii în calitatea lor de
asiguraţi in sistemul asigurărilor naţionale de sănătate, la solicitarea expresă a acestora. prin
prezentarea cardului de sănătate şi a documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

.l.l4„AccesuI la serviciile medicale decontate de CNAS" - reprezintă procedura prin care
Furnizorul garantează şi facilitează accesul la serviciile medicale decontate către CNAS.
tuturor pacienţilor, fără perceperea vreunui preţ/costfcomision/tarif'. la solicitarea expresă a
acestora şi sub condiţia respectării procedurii prevăzute de legislaţie.
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2.1.15„Servicii medicale pentru pacienţi cu boli cronice” - sunt acele servicii medicale prestate de
Fumizor pentru pacienţii cu boli cronice (o boală cronică este acea boală care are cel puţin una
din următoarele caracteristici: a) este permanentă: b) determină un grad de invaliditate
reziduală; c) există o probabilitate mare de reeădere/recidivă: d) este determinată de o
modificare patologică ireversibilă; e) este susceptibilă de a genera necesitatea unei
supravegheri medicale îndelungate), servicii care nu sunt incluse în obiectul prezentului
contract. acestea făcând obiectul unor relaţii contractuale/pregrame naţionale distincte,
conform dispozitiilor legale.

2.l.l6“Noţiunea de discount la serviciile medicale prestate in cadrul Sistemului Medical Med
Life prin invocarea prezentului contract sau a altuia similar de către pacient“ - reprezintă
acel discount care se aplică la serviciile achitate în numerar/direct de către salariat in
baza opţiunii lui. servicii care nu sunt incluse in preţul contractului si nici nu sunt decontate de
către CNAS. Acest discount se va aplica prin aplicarea procentului la preţul de listă comunicat
de către Sistemul Medical Med Life, prin prezentarea documentelor menţiona-te in prezentul
contract de către pacient strict cu scopul de a face dovada acestei calităţL fără însă ca aceste
servicii să fie incluse în preţul prezentului contract".

.l.l7“Tratament“ - reprezintă îngrijirea medicală acordată de către personalul medical in
vederea vindecării sau a ameliorării unei boli sau a unei vătămări corporale.

.l.18“Serviciu medical“ - reprezintă consultaţiile medicale, tratamentele şi/sau investigaţii—Ic
medicale, efectuate de către personalul medical de specialitate, având competenţa şi
autorizarea impusă de legislaţia în vigoare, conform metodelor recunoscute, omologate şi
testate clinic în România.

.l.l9“Sistemul medical MedLife“ - reţeaua de furnizori de servicii medicale aparţinând
Grupului Med Life.

.l.20“Termenii şi condiţiile de accesare“ — principalele reguli obligatorii pe care trebuie să le
respecte posesorul cardului MedLife în momentul accesării serviciilor medicale din cadrul
reţelei MedLife.

.l.2l „*** = 20 unităţi gratuite/an contractua”salariat/per specialitate. restul cu 20% discount
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„““ = 20 unităţi gratuitelan contractua”salariat/per specialitate. cu recomandarea medicului
specialist MedLife/medicul de familie.

3. OBlECTUL CONTRACTULUI
3.1 Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii de medicina muncii, in sistem lunar de

decontare pentru angajaţii Beneficiarului, aşa cum este prevăzut în anexa la contract, care face parte
integrantă din prezentul contract.

3.2 Furnizorul se obligă să presteze serviciile medicale menţionate în cadrul pachetelor de servicii de
prevenţie şi profilaxie menţionate în prezentul contract la standardele prevăzute în normele privind
calitatea asistenţei medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor şi
Ministerul Sănătăţii. Furnizorul va avea dreptul. dar nu şi obligaţia. ca prin simpla sa opţiunea să
presteze serviciile medicale şi prin intermediul societăţilor afiliate, societăţi care fac parte integrantă
din Sistemul Medical Med Life.

3.3 Furnizarea serviciilor medicale se va desfăşura la sediile MedLife şi la sediile colaboratorilor
Medlife din teritoriu pentru angajaţii de la punctele de lucru din ţară ale Beneficiarului. La cerere.
MedLife se poate deplasa la sediul Beneficiarului sau la punctele de lucru in care acesta îşi
desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Bucureşti şi a Judetului llfov. În situaţia în care
Beneficiarul solicită prestarea serviciilor medicale la punctele de lucru din teritoriu. MedLife va
presta aceste servicii prin intermediul partenerilor locali sau a societăţilor afiliate. Deplasarea până la
sediul Beneficiarului sau la punctele de lucru ale acestuia este gratuită şi se face pentru un număr de
minim 20 angajaţi. Pentru un număr mai mic de 20 angajaţi se va aplica o taxă de deplasare in
valoare de 1.000 lei, în Bucureşti.

4. DURATA CONTRACTULUI
4.1 Contractul se încheie pentru o durata de 12 luni şi intră în vigoare începând cu luna iulie 2022 până

în luna iunie 2023 inclusiv.
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