
 

ACT DE ADEZIUNE 

DIN DATA DE ______________ 

NUME SI PRENUME TITULAR: 

(Angajat) 

 

Domiciliu:  

CI / Pasaport:  

CNP:  

Telefon:  

E-mail:  

* toate campurile de mai sus sunt obligatorii 

INTRUCAT: 

• Intre societate comerciala romana____________________cu sediul social 
in_________________________________inregistrata la Registrul Comertului sub numarul cod 
fiscal_______in calitate de Beneficiar si CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L., societate comerciala 
romana cu sediul social in Bucuresti, Blvd. Ion Ionescu de la Brad nr 5B, sector 1, inregistrata la 
Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/15930/1991, cod unic de inregistrare 5919324, 
cont bancar RO33RZBR0000060013094217 deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Dorobanti, in 
calitate de Prestator, a fost semnat Contractul de Prestari Servicii Medicale Nr. __/____ 
(„Contractul principal”), prin care angajatii Beneficiarului si membrii de familie ai acestora pot 
beneficia de pachete de servicii medicale asigurate de Prestator la preturi preferentiale;   

• Conform Contractului principal, titularul  si membrii de familie ai titularului pot beneficia de 
servicii suplimentare celor stabilite prin Contractul principal sau de aceleasi servicii ca si cele 
stabilite prin Contractul principal, pe cheltuiala titularului, prin semnarea prezentului act de 
adeziune („Actul de adeziune”), dupa cum este specificat in prezentul act de adeziune. 

• Titularul doreste pentru un numar de__Beneficiari, servicii medicale conform Abonamentului ales 
avand continutul detaliat in Anexa Abonament. Denumirea Abonamentului si identificarea 
Beneficiarilor se completeaza in Anexa Beneficiari.  

1. Subsemnatul, declar prin prezentul ca am fost informat cu privire la continutul pachetului de 
servicii medicale ce va fi furnizat de Prestator, precum si conditiile de accesare a serviciilor si ca 
doresc ca abonatii mentionati mai sus sa beneficieze de toate serviciile Prestatorului, asa cum 
acestea sunt mentionate in Contractul principal, si ca imi asum toate obligatiile decurgand din 
acesta. 

2. Factura se va trimite in format pdf prin e-mail la adresa de corespondenta mentionata de 
titular in prezentul actul de adeziune. 

3. Facturile aferente Serviciilor Medicale vor fi emise de catre Prestator in data de 5 ale lunii, 
pentru luna in curs.  

Plata contravalorii serviciilor oferite de Prestator o voi face personal 



 

prin plata programata (standing order) semnand in acest sens un formular de plata programata in 
favoarea Prestatorului avand o valabilitate egala cu durata prezentului Act de Adeziune. Titularul 
va plati penalitati de intarziere in valoare de 0,1% / zi din valoarea facturii neachitata. 
Neplata facturii la termen da dreptul Prestatorului de a suspenda automat si fara notificare 
executarea Actului de adeziune. In urma efectuarii platii facturii, Prestatorul va reactiva serviciile 
medicale fara a mai fi necesara semnarea unui alt act, in cel mai scurt timp posibil. In cazul 
suspendarii valoarea facturii emisa initial nu se va putea reduce. 

4. Prezentul Act de adeziune intra in vigoare la data de 1 a lunii urmatoare semnarii este valabil 
pentru o perioada minima de 1 an („Perioada Minima”). Intrarea in  vigoare la data stabilita prin 
prezentul articol este conditionata de transmiterea documentelor necesare abonarii de catre 
titular pana la data de 20 ale lunii in care se semneaza prezentul document. 

5. In situatia in care Titularul va inceta sa fie angajat al Beneficiarului, Titularul va informa in scris 
Prestatorul cu privire la incetarea calitatii de angajat in termen de maxim 10 zile de la pierderea 
acestei calitati, iar Prestatorul va putea solicita: 

(i) incetarea Actului de adeziune, de la data la care Titularul nu mai detine calitatea de 
angajat, cu rambursarea sumelor achitate in avans (daca va fi cazul); 

(ii) incetarea Actului de adeziune de la data la care se incheie perioada acoperita de 
ultima factura emisa si achitata; 

6. In situatia in care Titularul sau beneficiarul final al abonamentului contractat prin prezentul Act de 
adeziune, devine beneficiar al altui abonament in cadrul Prestatorului, va informa in scris 
Prestatorul in termen de maxim 10 zile de la intrarea in vigoare a celuilalt abonament, iar 
Prestatorul va aproba: 

(i) incetarea Actului de adeziune, de la data la care Prestatorul a receptionat 
informarea, cu rambursarea sumelor achitate in avans (daca va fi cazul); 

(ii) incetarea Actului de adeziune de la data la care se incheie perioada acoperita de 
ultima factura emisa si achitata; 

7. Titularul declara ca a luat la cunostinta si isi asuma ca obligatia de informare conform art. 5 si 6 de 
mai sus, ii apartine. In cazul in care nu va anunta Prestatorul in termenul mentionat mai sus, nu va 
mai fi indreptatit la rambursarea sumelor achitate in avans sau stornarea facturilor emise. 

8. In cazul in care se doreste modificarea tipului de abonament cu un abonament superior, de la 
momentul modificarii se va naste o noua perioada minima de contractare de 1 an, in care vor fi 
aplicabile dispozitiile art. 9, 13 de mai jos. Modificarea tipului de abonament in sensul contractarii 
unui tip de abonament inferior nu se poate face in timpul Perioadei Minime de Contractare. 

INCETAREA si SUSPENDAREA ACTULUI DE ADEZIUNE 
9. Incetarea Actului de adeziune poate avea loc prin acordul scris al ambelor Parti. 

10. Modificarea pachetelor contractate prin Contractul principal, atrage incetarea automata a Actului 
de adeziune. Prestatorul are obligatia de a informa Titularul cu privire la modificarea pachetelor, 
acesta din urma putand alege semnarea unui nou act de adeziune avand ca obiect noile pachete. 
Titularul are obligatia de a-si exprima optiunea cu privire la acceptarea semnarii unui nou act de 
adeziune in termenul comunicat de Prestator. 

11. In cazul in care Titularul accepta semnarea unui nou act de adeziune, Prestatorul va retine sumele 
achitate in avans, in baza acestui Act de adeziune si va emite factura doar pe diferenta. 



 

12. Actul de adeziune va inceta si prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre parti, cu 
respectarea unui termen de preaviz de 30 zile, in urmatoarele conditii: 

(i) In cazul in care Titularul solicita denuntarea unilaterala a Actului de adeziune inainte de 
expirarea Perioadei Minime contractate de 1 an, atunci acesta va fi obligat sa achite, cu titlu de 
justa despagubire, diferenta dintre costul serviciilor accesate de Beneficiar, la pretul de lista de 
la momentul accesarii si platile efectuate in temeiul prezentului Act de Adeziune, plus o taxa 
necesara accesului la serviciile solicitate de 10% din valoarea Actului de Adeziune pe 1 an, pana 
la momentul incetarii, Actul de Adeziune incetandu-si efectele incepand cu ultima zi a lunii in 
care a expirat termenul de preaviz de 30 zile. 

(ii) In cazul in care costul serviciilor precizate la punctul (i) de mai sus nu depaseste sau este egal cu 
valoarea facturilor emise in baza acestui Act de Adeziune, acesta inceteaza in 5 zile de la 
transmiterea solicitarii de catre Beneficiar, acesta din urma neavand dreptul la returnarea 
sumelor platite deja catre Prestator in baza Actului de adeziune. 

13. Cererea Titularului de denuntare unilaterala va fi transmisa de catre acesta pe adresa de e-mail 
customersupport@reginamaria.ro, in vederea procesarii si analizarii conform art. 8 de mai sus. 

14. Incepand cu al doilea an de contract Partea care doreste incetarea prezentului Act de adeziune 
va notifica cealalta Parte in acest sens, Actul de adeziune incetandu-si efectele incepand cu 
ultima zi a lunii in care a expirat termenul de preaviz de 30 (treizeci) de zile de la data primirii 
notificarii in acest sens. 

15. Prestatorul poate considera Actul de adeziune desfiintat de drept, fara notificare prealabila, fara 
punere in intaziere, fara a fi necesara nici o alta formalitate si fara interventia instantei, daca 
Contractantul a depasit scadenta unei facturi necontestate cu mai mult de 60 zile. 

16. In cazul in care Prestatorul va uza de dreptul de a considera Actul de adeziune reziliat, reziliere 
care se va produce in timpul perioadei minime contractate de 1 an, atunci Titularul va fi obligat 
sa achite  diferenta dintre costul serviciilor accesate de Beneficiar, la pretul de lista de la 
momentul accesarii, si platile efectuate in temeiul prezentului Act de adeziune plus o taxa 
necesara accesului la serviciile solicitate de 10% din valoarea Actului de Adeziune pe 1 an, pana 
la momentul incetarii. 

17. Titularul declara ca a luat la cunostinta de toate drepturile si obligatiile sale in calitate de 
contractant al serviciilor furnizate de Prestator.  

18. Titularul declara ca a citit si se obliga sa respecte regulile de accesare descrise in - Termeni si 
Conditii de Accesare a Serviciilor Medicale Regina Maria. Documentul face parte integranta din 
acest contract si poate fi descarcat de pe urmatorul link: https://www.reginamaria.ro/accesare-
servicii-medicale 

19. Datele personale ale Abonatilor sunt folosite exclusiv pentru executarea serviciilor medicale 
solicitate de catre acestia. Prin semnarea acestui Act de adeziune, Titularul declara ca a fost 
informat si a informat la randul sau Beneficiarii serviciilor medicale cu privire la toate aspectele 
din Nota de informare disponibila la adresa 
https://www.reginamaria.ro/sites/default/files/nota_informare.pdf, ca au luat cunostinta de 
acestea si le intelege pe deplin. Ocazional, Prestatorul va trimite Abonatilor informari cu privire 
la modul in care se desfasoara Actul de adeziune sau informari medicale de interes general, fara 
componenta comerciala, exclusiv in scop de preventie medicala.  

20. In scopul indeplinirii obligatiilor asumate prin prezentul Act de adeziune, Titularul declara si 
confirma faptul ca are dreptul de a divulga datele personale ale Abonatilor pentru prelucrarea 
acestora de catre Prestator, si ca se obliga sa furnizeze nota de informare, asa cum aceasta a 

https://www.reginamaria.ro/accesare-servicii-medicale
https://www.reginamaria.ro/accesare-servicii-medicale
https://www.reginamaria.ro/sites/default/files/nota_informare.pdf


 

fost furnizata de catre Prestator. Prestatorul va avea dreptul de a refuza sa presteze servicii 
pentru o anumita persoana, pana cand și cu exceptia cazului in care Titularul ofera catre 
Prestator o copie a notei de informare semnata in mod corespunzator de catre persoana 
respectiva. Prestatorul este liber sa modifice dupa cum considera si oricand doreste, la absoluta 
sa discretie, nota de informare comunicata. In acest caz, noua nota de informare va intra in 
vigoare in momentul in care este comunicata catre Titular, care se obliga sa le comunice aceasta 
schimbare, in mod corespunzator, beneficiarilor efectivi ai serviciilor medicale (Abonatilor 
nominalizati mai sus). 

21. Prestatorul va pastra datele cu caracter personal furnizate sau colectate, pentru  sau in numele 
Abonatilor, doar atat cat este necesar in vederea executarii actului de adeziune sau cat este 
cerut prin legile aplicabile. 

22. Prestatorul va emite factura in termen de 15 zile lucratoare de la semnarea prezentului Act de 
adeziune, factura care se va achita in termen de 15 zile de la emitere. Factura se va trimite: 

  prin e-mail 

Partile declara si confirma prin prezentul, in mod irevocabil, faptul ca inteleg si accepta in mod 
expres clauzele privind denuntarea unilaterala, suspendarea executarii obligatiilor, decaderea din 
drepturi ori din beneficiul termenului, prelungirea tacita a Actului de adeziune, cunoscand 
prevederile art. 1203 din Codul Civil. 

Prezentul Act de adeziune a fost semnat la distanta. 

Data ___/_____/______ 

Titular                 CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 

Semnatura_____________________   ______________________ 

      Georgiana Andrei – Director Vanzari Corporte 
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