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CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

 
 

Consiliul Teritorial C.N.P. I.P.J. Mehedinți 

 

Nr. ____________ din ___.___.2018 

 

 

Consiliul Teritorial C.N.P. S.T.P.F. Mehedinți 

 

Nr. ____________ din ___.___.2018 

 

  

C.M.I. DR. LUNGULEASA 

FLORICICĂ RALUCA MIHAELA 

 

Nr. ……. din ………………… 

PROTOCOL DE COLABORARE 
Încheiat între 

 

C.M.I. DR. LUNGULEASA FLORICICĂ RALUCA MIHAELA cu sediul în Drobeta Turnu 

Severin, str. I.C. Brătianu nr.16 cabinet 15, județul Mehedinți, c.i.f. 19460409, denumit in continuare 

„PRESTATOR", pe de o parte 

si 

1. Consiliul Teritorial al Corpului Național al Polițiștilor din I.P.J. Mehedinți cu sediul în 

municipiul Drobeta Turnu Severin bvd. Carol I nr.20, c.u.i. 16311321, reprezentată prin 

Țogoe Robert, în calitate de președinte, 

2. Consiliul Teritorial al Corpului Național al Polițiștilor din S.T.P.F. Mehedinți cu sediul în 

municipiul Drobeta Turnu Severin str. Serpentina Roșiori nr. 3-5, c.u.i. 15573022, 

reprezentată prin Brândușoiu Dragoș, în calitate de președinte, 

pe de altă parte, denumite în continuare ”C.N.P.”,  

 

PREAMBUL 

Având în vedere că PRESTATORUL efectuează servicii medicale stomatologice dar și că CNP 

dorește să ofere Membrilor săi (denumiți în continuare ’’Membrii CNP’’) precum și membrilor de familie 

posibilitatea beneficierii în condiții avantajoase de serviciile medicale, 

 

Părțile (prestatorul și CNP) au convenit încheierea prezentul Protocol (denumit în continuare 

„Protocolul"), în următoarele condiții: 

 

Art. 1  OBIECTUL CONTRACTULUI  

1.1 Obiectul contractului îl reprezintă colaborarea între C.N.P. și C.M.I. DR. LUNGULEASA 

FLORICICĂ RALUCA MIHAELA în vederea acordării unei reduceri în cuantum de 10% 

din valoarea totală a tuturor serviciilor medicale oferite. Reducerea se aplică la valoarea 

serviciilor oferite, cuprinse în anexa nr. 1. 

1.2 Serviciile medicale oferite se asigură prin intermediul punctelor de lucru ale prestatorului 

aflate în următoarele locații:  

 str. I.C. Brătianu nr.16 cabinet 15 (Policlinica Stomatologică) 

 str. Serpentina Roșiori nr. 1 – S.C. Severin Implant Clinic (policlinica veche) – 

doar intervenții chirurgicale 

   

1.3 Pentru a beneficia de reducere, membrii C.N.P. vor prezenta legitimația de membru C.N.P.. În 

cazul noilor membri, până la emiterea legitimațiilor, calitatea de membru C.N.P. poate fi 

dovedită și prin intermediul adeverinței de membru eliberată de președintele Consiliului 

teritorial al C.N.P.. Calitatea de membru de familie al unui membru C.N.P. se dovedește cu 

ajutorul certificatelor de naștere/căsătorie, după caz, prezentate în copie. 

1.4 Copiii membrilor C.N.P. cu vârsta de până la 18 ani beneficiază de gratuitate cu excepția 

lucrărilor protetice. 
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1.5 La inițiativa prestatorului, reducerile ce fac obiectul prezentului protocol pot fi cumulate cu 

alte reduceri sau oferte; 

1.6 Pentru serviciile medicale supuse prezentului protocol se vor face programări la numerele de 

telefon: 0745/396.139; 0721/917.091.  

1.7 Lista cu serviciile oferite de prestator precum și programul de funcționare sunt cuprinse în 

Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul protocol. 

 

Art.2 DREPTURILE  SI OBLIGATIILE PARTILOR 

(1) Drepturile și obligațiile C.N.P.: 

a) se obligă să își informeze membrii referitor la ofertele C.M.I. DR. LUNGULEASA 

FLORICICĂ RALUCA MIHAELA cuprinse în prezentul protocol, precum și cu privire  la orice modificare 

a ofertei inițiale adusă la cunoștința CNP de către prestator, în condițiile stabilite în prezentul Protocol; 

b) se obligă să pună la dispoziția prestatorului un model de legitimație de membru C.N.P. în 

vederea familiarizării cu caracteristicile acesteia; 

c) se obligă să elibereze către Membrii CNP, la solicitarea acestora, în cel mai scurt timp, 

adeverinţele care dovedesc calitatea de membru al organizaţiei profesionale, în cazul noilor membri CNP, 

până la emiterea legitimațiilor. 

 

(2) Drepturile și obligațiile C.M.I. DR. LUNGULEASA FLORICICĂ RALUCA MIHAELA:   

a) se obligă să asigure Membrilor C.N.P. și membrilor de familie ale acestora, bonificația ce face 

obiectul prezentului protocol, respectiv 10% reducere din valoarea serviciilor medicale oferite; 

b) se obligă să recunoască legitimația de membru C.N.P., iar în lipsa acesteia, adeverința de 

membru drept dovadă a calității de membru C.N.P. și implicit de beneficiar al bonificației ce face obiectul 

prezentului protocol; 

c) se obligă să asigure confidențialitatea identității și informațiilor primite de la Membri CNP; 

d) se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale angajatilor CNP în calitate de clienţi ai 

produselor/serviciilor sale pe parcursul derulării întregii colaborări cu respectarea prevederilor Legii Nr. 

677/2001 privind protecția datelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie 

a acestor date. 

e) C.M.I. DR. LUNGULEASA FLORICICĂ RALUCA MIHAELA nu va dobândi nici un drept cu 

privire la vreo marcă, drept de proprietate intelectuală, invenție sau orice altă formă de proprietate 

intelectuală deținută de CNP. C.M.I. DR. LUNGULEASA FLORICICĂ RALUCA MIHAELA nu va folosi 

un astfel de drept de proprietate intelectuală deținut de CNP altfel decât în legatură strictă cu executarea 

obligațiilor ce îi revin din prezentul Protocol. 

f) C.M.I. DR. LUNGULEASA FLORICICĂ RALUCA MIHAELA nu va putea, în absența unui 

protocol prealabil scris din partea CNP, să folosească denumiri, mărci și alte semne distinctive ale 

acesteia în materialele promoționale sau alte materiale scrise, video sau audio destinate publicului. 

 

Art.3 DURATA PROTOCOLULUI 

(1) Protocolul este încheiat pe o durată de 1 an începând cu 01.12.2018 și va fi prelungit automat 

pe o perioadă similară în cazul în care niciuna din părți nu notifică în scris  celeilate părți încetarea 

contractului cu minim 15 zile înainte de împlinirea termenului. 

 

Art.4  NOTIFICĂRI 

(1) Orice aspect legat de executarea, modificarea sau stingerea protocolului va fi notificat de CNP 

către C.M.I. DR. LUNGULEASA FLORICICĂ RALUCA MIHAELA la adresa sa.  

(2) Orice aspect legat de executarea, modificarea sau stingerea protocolului va fi notificat de  

către C.M.I. DR. LUNGULEASA FLORICICĂ RALUCA MIHAELA către CNP la sediul acestora sau 

telefonic: Robert Țogoe: 0722.339.194; Dragoș Brândușoiu: 0722.723.863. 

(3) Schimbarea adresei și/sau a numărului de telefon a uneia dintre părți, nu poate fi opusă 

celeilalte părți, dacă nu i-a fost notificată conform procedurii de mai sus. 

(4) Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, 

prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente. 

 

Art. 5 LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 
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(1) Prezentul Protocol de colaborare se supune legii române. 

(2) În situația unor dispute legate de validitatea, executarea sau interpretarea prezentului Protocol, 

partile se angajeaza sa incerce solutionarea pe cale amiabila a acestora. Daca acest lucru nu este posibil, 

litigiul va fi supus spre solutionare instantelor de judecata competente. 

 

Art. 6 DISPOZITII FINALE 

(1) Daca una din prevederile Protocolului este considerata sau declarata ca nevalida pe baza unei 

legi, a unei reglementari sau a unei decizii a unei instante competente, Partile se vor intelege pentru a 

conveni asupra unei noi prevederi care sa inlocuiasca prevederea devenita nevalida si care sa permita sa 

se atinga, in masura posibilitatilor, obiectivul vizat de clauza initiala. Toate celelalte prevederi ale 

Protocolului isi vor mentine valabilitatea ramanand pe deplin aplicabile partilor. 

(2) Daca o Parte renunta sau nu insista la indeplinirea intocmai si exacta a obligatiilor asumate de 

cealalta Parte, aceasta nu va fi interpretata ca o renuntare la drepturile respective sau la exercitarea lor 

decat in cazul in care o astfel de renuntare este confirmata in scris de Partea care intelege sa renunte. 

(3) Partile declara si garanteaza: 

a. ca prezentul Protocol reflecta in mod deplin si real vointa partilor si ca nu mai exista alte 

elemente care ar fi trebuit negociate pentru incheierea valabila a acestuia, toate clauzele inserate in 

prezentul Protocol fiind acceptate de catre parti atat cu privire la forma, cat si cu privire la continutul 

acestora. Prezentul Protocol inlocuieste orice alte intelegeri, promisiuni, inscrisuri, documente pre-

contractuale ale partilor cu privire la obiectul si continutul prezentului Protocol, stabilite intre Parti inainte 

de data semnarii prezentului Protocol, indiferent de natura si/sau forma de prezentare a acestora (scrisa, 

orala sau sub orice alta forma materiala). 

b. ca au cunostinta despre imprejurarile reale de incheiere si executare a prezentului Protocol, 

ca au luat la cunostinta si inteleg pe deplin toate prevederile cuprinse in prezentul Protocol si isi asuma 

riscul de eroare, ca prestatiile asumate in baza prezentului Protocol sunt echivalente si echitabile, Partile 

aflandu-se in pozitii de egalitate, ca sunt informate cu privire la legislatia aplicabila Protocolului si au 

acces la actualizari/modificari ale acestora, consimtamanul Partilor, dat pentru incheierea si executarea 

prezentului Protocol, fiind valabil si neviciat. 

(4) Persoanele fizice semnatare ale prezentului Protocol declara si garanteaza ca au fost pe deplin 

imputernicite sa semneze acest Protocol. 

Prezentul Protocol a fost încheiat astăzi 26.11.2018, în trei exemplare originale cu putere juridică 

egală, câte unul pentru fiecare parte, și va produce efecte de la data de 01.12.2018. 
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Consiliul Teritorial C.N.P. I.P.J. Mehedinți 

prin reprezentant legal 

 

Robert Țogoe 

Președinte 

 

 

  

C.M.I. DR. LUNGULEASA 

FLORICICĂ RALUCA MIHAELA 

prin reprezentant legal 

 

Dr. Lunguleasa Floricică  

Raluca Mihaela 

Consiliul Teritorial C.N.P. S.T.P.F. Mehedinți   

prin reprezentant legal 

 

Dragoș Brândușoiu 

Președinte 
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Anexa nr.1 la: 

............................. (C.M.I. DR. LUNGULEASA FLORICICĂ 

RALUCA MIHAELA) 

.............................. (Consiliul Teritorial C.N.P. I.P.J. Mehedinți) 

.............................. (Consiliul Teritorial C.N.P. S.T.P.F. Mehedinți) 

 

Lista cu serviciile oferite de către  

C.M.I. DR. LUNGULEASA FLORICICĂ RALUCA MIHAELA 
Nr.crt. Denumire serviciu Preț (lei) 

1 Consultație Gratuit 

2 Tratamentul cariei simple 94 

3 Obturația dintelui după tratamentul afecțiunilor pulpare sau al gangrenei 120 

4 Tratamentul afecțiunilor pulpare cu anestezie 97 

5 Pansament calmant / drenaj endodontic 39 

6 Tratamentul gangrenei pulpare 109 

7 Tratamentul parodontitelor apicale - prin incizie – cu anestezie 109 

8 Tratamentul afecțiunilor parodonțiului cu anestezie 94 

9 Extracția dinților temporari cu anestezie 20 

10 Extracția dinților permanenți cu anestezie 70 

11 Chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei 86 

12 Decapușonarea la copii 47 

13 Reducerea luxației articulației temporo-mandibulare 62 

14 Proteză acrilică mobilizabilă pe arcadă 900 

15 Reparație proteză 150 

16 Rebazare proteză 150 

17 Element fizionomic (acrilat) 100 

18 Element protetic metalo-acrilic (remaniu cu acrilat) 180 

19 Element protetic metalo – compozit (remaniu cu compozit) 220 

20 Element protetic metalo – acrilic (argelor cu cu acrilat) 150 

21 Element protetic metalo – acrilic (NPG cu acrilat) 200 

22 Element protetic metalo – ceramic total fizionomic 450 

23 Element protetic metalo ceramic ¾ 350 

24 Element protetic ceramic (zirconiu cu ceramică) 600 

25 Element protetic zirconiu full ceramic 900 

26 Reconstituire coroană radiculară 120 

27 Sigilare / dinte 78 

28 Rezecție 350 

29 Odontectomie 250 
  

 

 

Nr.crt. Denumire serviciu Preț (EURO) 

1 Implant dentar 400 

 

Programul de funcționare cabinet nr. 16 - Policlinica Stomatologică 

 

Luna Orar  Luna Orar 

Ianuarie Luni, Miercuri, Vineri: 07.30 – 12.00 

Marți, Joi: 12.00 – 19.00 

 Iulie Luni, Miercuri, Vineri: 07.30 – 12.00 

Marți, Joi: 12.00 – 19.00 

Februarie Luni, Miercuri, Vineri: 12.00 – 19.00 

Marți, Joi: 07.30 – 12.00 

 August Luni, Miercuri, Vineri: 12.00 – 19.00 

Marți, Joi: 07.30 – 12.00 

Martie Luni, Miercuri, Vineri: 07.30 – 12.00 

Marți, Joi: 12.00 – 19.00 

 Septembrie Luni, Miercuri, Vineri: 07.30 – 12.00 

Marți, Joi: 12.00 – 19.00 

Aprilie Luni, Miercuri, Vineri: 12.00 – 19.00 

Marți, Joi: 07.30 – 12.00 

 Octombie Luni, Miercuri, Vineri: 12.00 – 19.00 

Marți, Joi: 07.30 – 12.00 

Mai Luni, Miercuri, Vineri: 07.30 – 12.00 

Marți, Joi: 12.00 – 19.00 

 Noiembrie Luni, Miercuri, Vineri: 07.30 – 12.00 

Marți, Joi: 12.00 – 19.00 

Iunie Luni, Miercuri, Vineri: 12.00 – 19.00 

Marți, Joi: 07.30 – 12.00 

 Decembrie Luni, Miercuri, Vineri: 12.00 – 19.00 

Marți, Joi: 07.30 – 12.00 
 


