
||rJtvrr{ uE IJTU fFrTErl;rl rL
?FET'TAF

CONTRACT SUBSECVENT DE
Nr. 2

in temeiul Acordului-cadru nr. 60121.04.2015 s-a incheiat

1 Pa(ile

Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET)

sector 3, telefon 0372.148.000 si 021 .313.99.06 , tax: 021 .312.30.1

lui J40/195/1991, CIF RO361218, cont RO 87 RNCB 0074

or 3, reprezentati prin reprezentati prin Valentin vITALARIU, D

Economic, in calitate de achizitor, pe de o parte,

9l
c. Anima speciality Medical services s.R.L., cu sediul in sos.
telefon/fax 021.3017414D21.301.74.75, numdr de ordine in Regi

ic de inregistrare 26334292, cont RO7GBRDE45OSV92487AU5O6,
istian SAS, funclia Administrator, in calitate de prestator, pe de altd pi

ticol 2 Termeni 9i definilii
1 - in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi definili 9i interpretati

contract - prezentul contract gi toate anexele sale;
achizitor gi preStator - pi(ile contractante, aga cum sunt acestea nu

pre[ul contractului - prelul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in
integrald 9i cprespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate pri

acceptate ca fiind corespunzdtoare de cdtre Achizitor;
servicii -- totalitatea activitd[ilor pe care prestatorul trebuie sd le rea

contract;
forla majord - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invi
prevdzut la momentul incheierii contractului 9i care face imposibild

contractului: sUnt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,
catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei cara
exhaustivi, ci enun(iativi. Nu este considerat fo(d majori un

care, fdrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
din pdrfi;
zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile;

3 Interpretare
f - in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvi
plural 9i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
- Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile

diferit.
Clauze obligatorii

col 4 Obiectul contractului
1. Prestatorul se obligd sd presteze Servicii medicale -

e cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
Achizitorul se obligd si pl5tescd pretul convenit in prezentul

l5 Pretul contractului
convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de

6 Durata contractului
prezentului contract este de 6 luni, de la data semnarii acestuia

7 Executarea contractului
ecutarea contraCtului incepe dupd constituirea garanliei de bund ex

8 Documentele contractului
tele contnactului sunt:

lg.rr*1

e ambele parti.

NEON EUTOilOffiA DE DISTPJBUNE

medicina

prezentul contract subsecvent de

, cu sediul in Str. Cavafii Vechi nr.

numar de inmatriculare la Registrul
2303 0001 deschis la B.C.R Filiala
General si Maria MITRAN, funclia

lei nr.228C, camera 1, et. 1, sector
Comertului J4O1873212013, cod

deschis la BRDE, reprezentatd Prin

in prezentul contract;
contractului, pentru Tndeplinirea

contract, pentru serviciile efectiv

gi care fac obiectul prezentului

il gi inevitabil, care nu putea fi
tarea gi, respectiv, indeplinirea

lutii, incendii, inundatii sau orice alte

, embargou, enumerarea nefiind
iment asemenea celor de mai sus

isitoare executarea obligatiilor uneia

la forma singular vor include forma

tice daci nu se specificd in

in perioada convenita gi Tn

pentru serviciile prestate.

achizitor, este de 19.603,47 lei.



a)
b)
c)

Anexa (cantitatile si Pretul);
Garan[ia de buna execu[ie;
Alte documente pe care pi(ile le in[eleg ca fiind a]e contractului'

ll 9 Obligatiile Prestatorului
Prestatorul se obligd sd presteze serviciile la standardele 9i

ri, anexd la prezentul contract.
Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevdzute i

rptitudinea cuvenite angajamentului asumat giin conformitate cu ca

Prestatorul se obligd se supravegheze prestarea serviciilor, si al

iile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturd

f. in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este

luce in mod rezonabil din contract.
. Prestatorul rdspunzdtor at|t de siguranla tuturor operatiunilor 9i

carea personalului folosit pe toatd durata contractului.

Prestatorul va considera toate documentele 9i informa[iile care Ti

I contract drept private 9i confidentiale dupi caz, nu va

lui contract fird acordul scris, prealabil, al achizitorului.

Prestatorul trebuie sa respecte urmatoarele prevederi :

Programarea la verificdriile medicale periodice planificate se va

soliiitarii, iar figa de aptitudine (completati corect 9i integral) va fi

vor fi transmise achizitorului in maxim 48 ore de la efectuarea

RADET.

publicdrii sau divulgdrii in scopul executSrii prezentului

Prestatorul se va ab[ine de la orice declaralie publicd privind

bild a achizitorului gi de la a se angaja in orice alti activitate care

achizitor conform prezentului contract.
. prestatorul are obligatia institurii misurilor tehnico-organizatorice

sau tehnice, incendiilor, exploziilor 9i poludrii mediului'

Pentru lucrdtorii care schimba locul de muncd sau noi angajali
planificarea se vaface in cel mult 24 ore iar fisa de aptitudine se va

de la verificarea medicala.
Programul examindrilor pentru angajali va fi stabilit de achizitor im

asigure calitatea actului medical.
Efectuarea verificdrilor medicale se va face astfel:

a)Examenul medical la angajarea Tn munci, de adaptare, la relua

munca in cadrUl unitdlii, supravegherile speciale, se vor efectua la

b)Examenul medical periodic pentru personalul din cadrul regiei st

piestatorului.Examinirile medicale periodice se vor putea face 9i

scrisa a achizitorului gi la locurile stabilite de acesta.
Sa vizeze fisele pentru autorizarea interni a electricienilor, legitori
Figelor de aptitudine eliberate.
Sd transmiti lunar, in scris, psihologilor din cadrul Structurii de
prin care se solicita sau nu se solicita evaludri medicale psihologice

Si colaboreze si sd raspundd solicitdrii psihologului regiei pentru

investiga[ii medicale de specialitate suplimentare'
ln urma verificdrilor medicale, efectuate in baza figei de identificare

apt condilionat, inapt temporar, sd transmita in scris achizitorului,
gi cerintele locurilor de muncd unde pot fi orientati lucritorii.
Face recomandiri achizitorului, in func[ie de rezultatul exam
de muncd la oaracteristicile anatomice 9i la starea de sdndtate a

adaptare a locului de muncd 9i a unor activitdti specifice
persoanei citre alte locuri de muncd.
Sd solicite, atunci cdnd este cr.zul, medicului de familie al I

care se ateste starea de sdnitate a lucrdtorului.
Pentru lucritorii care necesiti reevaludri medicale, consultafiile
care au @ndus cdtre reevaluarea acestora, costurile fiind

Sd asigure expertize medicale, la solicitarea achizitorului, pentru I

concluziile sunrt de inapt medical.
Pentru cazurile medicale care necesiti interpretari deosebite si
unitd[i medicale specializate.
Sd prezinte informdri asupra stirii de sdndtate a angajatilor,

rmantele prezentate Tn caietul de

contract cu Profesionalismul 9i
lde sarcini.

resursele umane, materialele,

, fie definitivd, cerute de 9i Pentru
in prezentul contract sau se Poate

or de prestare utilizate, cdt 9i de

t puse la dispozilie referitoare la

sau divulga niciun element al

existi divergen[e cu Privire la

decizia finald va aPartine

rularea contractului fdri aprobarea
in conflict cu obligafiile sale fatd

necesare prevenirii unor accidente

in maxim doui zile de la data
atd imediat. Figele de aPtitudine

medicale, la registratura

examinari solicitate de angajator,
in max. 24 ore

astfel incit sd

ite achizitorului

nd cu prestatorul,

activiti[ii, la schimbarea locului de
iile prestatorului.

va efectua la centrele medicale ale
achizitor dar numai la solicitarea

de sarcini, fochigtilor etc. Tn baza

logie a Muncii a R.A.D.E.T., adresa
ntru lucritorii din cadrul regiei.

situa[iile in care lucritorul necesiti

riscurilor, pentru lucrdtorii care sunt
cu eliberarea fisei de aptitudine

medicale, pentru adaptarea postului
stabilirea unor mdsuri de

profesiei sau indrumarea
dtorilor,

tii sau

i, adeverintd / scrisoare medicald

vor repeta numai pentru analizele
acestor reevaluari.

ii la care in fisele de aptitudine

legitura achizitorului cu alte

atunci nd achizitorul solicitd acest lucru;



Sd prezinte rapoarte scrise trimestrial gi anual cu privire la situ

relaiie cu conditiile de muncd Qi riscurile profesionale, actiunile medi

de referitor la

cu dicale.
a P RADET, Pe

rmi

Si asigure per$onal in echipele sau comisiile care vor efectua

evaluarile de risc privind protectia maternitatii la locul de munca, etc'

Sd faci identificarea 9i raportarea imbolndvirilor profesionale

competente la perioadele stabilite.
ln cazul persoanelor cu apt conditionat sau inapt, va face

misurilor ce trebuie luate.
Sd asigure trimestrial, sau ori de cAte ori este nevoie, participar

gedin[e-le Comitetului de Securitate 9i Sdnitate in M-uncd constituit

Sa rtlUit"asci locurile unde se vor depune certificatele med

ridicate Tn cel mult doui zile.

Sd consilieze achizitorul asupra alimentaliei de proteclie ce trebuie

igienico sanitare care se vor acorda angajalilor din cadrul regiei'

5a ttirita o zi pe sdptdmdnd un medic de medicina muncii la
privind ajutoarele acoidate angajalilor R.A.D.E.T. conform anexet di

incurabilb qi boli grave, certificatele medicale pentru care se soli

Financiar Contabilitate, precum 9i consilierea achizitorului legat

sdndtate a lucrdtorilor.
Prestatorul va asigura o calitate foarte bund a consultatiilor 9i ant

cazurile de malpraxis cauzate c6t gi de calitatea serviciilor efectuate

Prestatorul se Obliga sa consilieze achizitorul 9i angaja[ii cu privire

lucritorilor,aada-ptdriimunciilaposibilitdlileangajatuluiincircu
vulnerabile: fernei gravide, mame in perioada de aldptare, vdrstnici

La sf6rgitul fiecdrei luni prestatorul va preda la Serviciul de

achizitorului un tabel cuprinzSnd urmdtoarele informatii:

1

1

1

a

persoanele care au efectuat Tn luna respectivd analize medicale la
persoanele care au efectuat analize periodice;

persoanele care au efectuat analize de adaptare in munci sau la relu

avizul primit pe figa de aptitudine;
recomandirile care se fac, dupi caz 9i examinirile medicale supl

Sd anun[e achizitorul imediat, despre bolile contagioase care

medicale efectuate I ucrdtorilor.

ticol 1 0. Obliga[iile achizitorului
.1. Achizitorul se obligd sd receptioneze serviciile prestate in termenu

.2. Achizitorul se obligd sd pldtescd pre[ul cdtre prestator in termen

.3. Achizitorul se obligd si puni la dispozitia prestatorului orice faci

cerut in propunerea tehnicd 9i pe pe care le considerd necesare

licol 11. Sandiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
.1. Tn cazul Tn care din vina sa exclusivi prestatorul nu reugegte

tract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contra

o cote procentualS de 0,03o/olzi din valoarea obligatiilor

.2.in eazul in care achizitorul nu onoreazdfacturile in termen de 30

unci acesta are obligalia de a pliti, ca penalititi, o sumi echival

ata neefectuati pentru fiecare zi deintdziere, pAnd la indeplinirea

Clauze specifice
ricol 12 Garanlia de bund executie a contractului
.1. Prestatorul se obligi sd constituie garanlia de bund executie a

toatd perioada contractului. Cuantumul garantiei de bund exec

tului gi se va constitui printr-un instrument de garantare emis Tn

de o societate de asiguriri, care devine anexd la contract.

.2. ln baza prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr.34612004 cu

ia de buna executie a operatorilor economici incadrati in

in cuantum de 50o/o din valoarea impusa.

stdrii de sindtate a angajatilor in
Tntreprinse 9i eficienta acestora.

ia unor modificiri in starea de

contractului gi sd o Predea

udrile de riscuri in cadrul RADET,

legate de profesie, cdtre forurile

dri gi va consilia achizitorul asupra

unui medic de medicina muncii la

cadrul regiei.
pentru avizarc 9i, de unde sd fie

lucrdtorilor gi a materialelor

fiul regiei care sa avizeze cererile
C.C.M al RADET - lista de afecfiuni
in scris acest lucru, de la Serviciul

problemele apdrute in starea de

lizelor efectuate gi va rispunde de
personalul prestatorului.

sdndtatea gi igiena ocupalionald a

fele speciale ale unor grupuri
persoane cu dizabilitdti etc.;

ritate gi Sdndtate Tn munci al

entare efectuate, numdrul 9i felul

fost depistate Tn urma verificdrilor

stabilit.
30 zile de la data primiriifacturii.

gi/sau informatii pe care acesta le-
irii contractului.

execute obligatiile asumate Prin
ca penalititi, o sume echivalentd
, pana la indeplinirea efectiva a

zile de la expirarea datei scadente,
cu o cota procentuab O,O3%lzi din
ivd a obligatiilor.

lui in cuantum de 1.960,35 lei

este stabilit la 10 % din valoarea
nditiile legii de o societate bancari

odificarile si completarile ulterioare,
intreprinderilor mici si mijlocii, va fi



.3. Achizitorul se obligd si emiti ordinul de incepere a

rada constituirii garanfiei de bund execulie.
4. Achizitorul are dreptul de a emite preten[ii asupra garantiei de

, daci prestatorul nu Tgi executi, executi cu intdrziere Sau executi
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garan

atia de a notifica acest lucru prestatorului, precizAnd totodati oblil

.5. Achizitorul are obligafia de a elibera/restitui garanlia de bund ex

ocmirii procesului-verbal de receplie a serviciilor care fac obiectul ct

datd pretentii asupra ei.

.icol 13 incepere, finalizare, intdrziert

.1 - (1) Prestatorul are obliga[ia de a incepe prestarea serviciilor in

inului de incePere a contractului
.2 - (1) Serviciile care se vor presta in baza contractului sau, dacd

:vazuti a fi prestata intr-o perioadd stabilitd trebuie prestate si finali;

(2) in cazulin care:
orice motive de intirziere, ce nu Se datoreazd prestatorului, sau

alte circumstanle neobisnuite, susceptibile de a surveni, altfel decdt

-.stator, indreptdtesc prestatorul de a solicita decalarea termenului d

a acestora, atunci pa(ile vor revizui, de comun acord, termen

.3 - Daci pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul

iga[ia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
se face cu acordul parfilor, prin act adilional.

col 14.
ie gi verificiri

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciil

le din propunerea tehnicd gi din caietul de sarcini.
.2. YerificArile vor fi efectuate numai cu notificarea prealabild a

ilitd pentru verificare.

Achizitorul are obligalia de a notifica, in scris, prestatorului ide

acest scop.
Dacd prestatorul nu
se vor considera a

data gi locul stabilit, achizitorul
prezenla prestatorului, iar a

serviciilor prestate;
stele prevdzute de contract (dupi caz)

eventualelor neconcordan[e ale prestatiilor fald de propu
eventualelor defi ciente.

se prezintd la
fi efectuate in

.6. Opera[iunile precizate la art.14.5. fac obiectul unui raport
mnat at6t de citre acesta c6t 9i de prestator. in cazul in care

ioneazi acest fapt. O copie a a raportului se va transmite
tocmirii.
.7. Prestatorul are obligatia de a remedia neconcordantele semn
cunogtintd a raportului prevdzut la art. 14.6.

.8. Procesul-verbal de receptie a serviciilor prestate va fi semnat de
d efi cie nte I o r/n eco n co rd an[e I o r co n statate.

1 5. Ajustarea pre{ului contractului
I contractului este ferm gi nu se ajusteazi.

16 Subcontractare
(1) Prestatorul are obliga[ia de a prezenta la incheierea co

idesemnali.
Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se

.2.- (1) Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor fa[d de achizitor de
esc contractul.

Subcontractantul este pe deplin rispunzdtor fafi de prestator de
n contract.

nu
Modifica

numai dupd ce Prestatorul a facut

nd execulie, Tn limita prejudiciului
spunzitor obligafiile asumate

de bund executie, achizitorul are
care nu au fost resPectate.
ie in cel mult 14 zile de la data

lui, daci nu a ridicat Pdni la

de maxim 1 zi de la primirea

este cazul, oricare tazd a acestora
in termenul stabilit in caietul de

Tncalcarea contractului de cdtre
prestare a serviciilor sau a oricirei
de prestare gi vor semna un act

termenul de prestare, acesta are
perioadei de prestare asumate in

pentru a stabili conformitatea lor cu

ui cu privire la ziua gi ora

reprezentantilor sdi imputernicifi

poate incepe efectuarea verificirilor
va accepta rezultatele ca fiind

tehnici:

la fata locului de cdtre achizitor,
I reluzd si semneze raportul, se

rului in cel mult 5 zile de la data

in termen de 3 zile de la data ludrii

achizitor, sub rezerva remedierii

toate contractele incheiate cu

uie in anexe la prezentul contract.
in care el gi subcontractanlii sdi

ul in care igi indeplinegte partea sa



.3. - Orice conventie prin care Prestatorul incredinteazd o parte

cdtre un ter[, este consideratd a fi un contract de subcontractare.
Nici un subgontractant nu poate fi implicat in executarea

lui, Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai
din contract sau gi-a indeplinit-o necorespunzdtor. Schimbarea su

tractului gi nu se va efectua decit dupi notificarea achizitorului 9i
.5.- Orice schimbare a subcontractantului fdrd aprobarea prealabi

in[are a serviciilor de cdtre subcontractant cdtre terte pd(i va fi
de servicii.

.6.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se
primirii notificdrii, motivind decizia sa Tn cazul respingerii aprobdrii.

7.- Prestatorul nu are dreptul de a Tnlocui subcontractan[ii nominali
uce la modificarea propuneriitehnice sau financiare, anexi la

.8.- Prestatorul are obligalia, in cazul in care subcontracteazi pi(i
tractantii desemna[i, in aceleagi conditiiTn care el a semnat

.9.- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractua

.10.- Prestatorul va rdspunde pentru actele 9i faptele su

or acestora, ca gi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului,
stuia. Aprobarea de citre Achizitor a subcontractdrii oricirei
jirii de cdtre Prestator a unor subcontractanti pentru desfdgu

niciuna dintre obligaliile sale din prezentul Contract de servicii.

17 Cesiunea
-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea
igatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum

1 8 incetarea contractului
.1 -Contractul inceteaza, prin executare, acordul de vointa al pa

.r imposibilitatea fortuita de executare, precum si din orice alte cauze

.2 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de c
dreptul pd(ii lezate de a de a cere rezilierea contractului gi de a p

scrisd, cu un preaviz de 15 zile. Rezilierea devine operati
a.

.3 - Achizitorul Tgi rezervd dreptul de a denun[a unilateral
rului, fdrd nici o compensatie, dacd acesta din urmd intra i

ntare s6 nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la adiune sau

, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare
ni la data denun[drii unilaterale a contractului.

19. Execufia prestatiilor pe cheltuiala gi riscul prestatorului
.1. in condiliile in care clauze ale contractului prevdd iar deci
izitoruf poate proceda la finalizarea prestatiilor de cdtre o terfd
de cdte ori prestatorul nu executd prestaliile care datoritd naturii

potrivit Tngtiinfirii privind rezilierea, vina aparfine exclusiv
.2. Prestatorul parte a contractului reziliat nu are dreptul de a p

iilor efectuate pe cheltuiala gi riscul siu. Acesta va furniza
ijloacele utilizate in execu{ia contractului initial 9i care devin necesa

parte stabilitd de achizitor.
.3. Prestatorul parte a contractului reziliat va suporta gi eventuale

zultate din executarea presta[iilor de cdtre te(a parte. in cazul dimin
rte a contractului reziliat nu va beneficia de aceasta.

20 Fo(a majord
.1 - Forta majord este constatatd de o autoritate competentS.
.2 - Fofta majord exonereazd pi(ile contractante de indeplini

ract, pe toata perioada in care aceasta actioneazd.
.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de ac[iune

ce li se cuveneau pd(ilor pAni la aparitia acesteia.
.4 - Partea contractanti care invocd fo(a majord are obligatia de a

complet, producerea acesteia 9i sd ia orice mdsuri care Ti

secintelor.
.5 - Partea contractantd care invocd fo(a majori are obligatia de a
steia in maximum 15 zile de la incetare.

tn

realizarea prezentului Contract de

ui fara acordul scris prealabil al
acesta nu gi-a indeplinit partea
ctantului nu va modifica pretul
aprobdrii din partea acestuia.
scris a Achizitorului sau orice

rati o incdlcare a prezentului

face in termen de 10 zile de zile la

i in cazul in care inlocuirea acestora
lcontract.

contract. de a incheia contracte cu
cu achizitorul.

intre subcontractant gi Achizitor.
sdi gi ale exper[ilor, agentilor,

expe(ilor, agen[ilor sau salariafilor
a Contractului de servicii sau a

Serviciilor nu va elibera Prestatorul

nascute din acel contract:
u fost stipulate si asumate initial.

expirarea termenului, forta majora
de lege.

una dintre p5(i, in mod culpabil,
inde plata de daune-interese printr-o

de la data confirmarii de primire a

l, printr-o notificare scrisi adresati
insolventa, cu condi[ia ca aceasti

ire pentru prestator. in acest
partea din contract indeplinitd

de reziliere mentioneazd expres,
pe riscul gi cheltuiala prestatorului,
nu permit intdrzieri in executare gi

direct sau indirect la executarea
i toate informa[iile colectate gi

pentru prestarea serviciilor de citre

majoriri ale pretului contractului,
rii pretului contractului, prestatorul

obligatiilor asumate prin prezentul

a fortei majore, dar fdri a prejudicia

notifica celeilalte pd(i, imediat gi in
la dispozifie in vederea limitdrii

ca celeilalte pdrfi incetarea cauzei



.5 - Daca forfa nirajord actioneazi sau se estimeazd cd va acliona o

va avea drepttul sd notifice celeilalte pi(i incetarea de plin drept
n pd(i sd poati pretinde celeilalte daune-interese.

21 SolutionArea litigiilor
Achizitorul gi prestatorul

, orice neintelegere sau
tului contraqt.

.2. Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul 9i

od amiabil o divergenfi contractua]d surveniti, fiecare parte poate sol

22 Amendamente
ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului,
tractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor ci
ime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii

23 Limba care guverneazd contractul
ba care guverneazi contractul este limba romdni.

24 Comunioiri
.1 - (1) Orice comunicare intre pedi,
scris.
Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiteri

.2 - Comunicdrile intre pa(i se pot face gi prin telefon, telegra
firmirii in scris a primirii comunicirii.

25 Legea aplicabild contractului
va fi intBrpretat conform legilor din Romdnia.
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exa 1 la contractul

pentru

subsecven t*.2 LhYlo6.tl 2pl(

Cantitatile si pretul investigatiilor

Nr. crt Investigatii periodice
Nr. dr

analiz

Pret
unitar
(lei)

Valoare
totala (lei)

1. Audiograma I 7 2,00 1.894,00

2. Cooroparazitoloqic 3 4,09 53,17

3. ECG 16 5 3,00 4.995,00

4. Glicemie 15 0 2,50 3.800,00

5 Oftalmologic 12 2 2,00 2.504,00

6. ORL 2 4 3,00 672,00

7 Sistem osteom uscu loa rticular 5 7 3,00 1.791,00

8. Spirometrie 6 5 3,00 1.905,00

9. Sumar urina 6 9 3,00 1.977,00

10 VDRL 3 4,10 12,30

Total 19.603,47
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