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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

nr._____  din data de __________ 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 

a) BIOINTEGRATIV SRL, cu sediul in Cluj Napoca, str.Poet Andrei Muresanu, nr. 29, inregistrata la
registrul comertului publice din Cluj Napoca sub numarul J12/284/2021 cod fiscal 43604752,
reprezentata legal prin Sorin Gadola in calitate de administrator, 0727729509, e-mail
office@transilvaniahealing.ro, cont bancar RO87BRDE130SV48256731300 deschis la BRD  în calitate de
Prestator, și

b) ______________________________, cu domiciliul în _______________________________________,
str.___________________________ nr.______,  bloc ____,  scara ____, etaj ___, apartament ____,
judeţul/sectorul___________________________________, născut la data de _______________,  având
codul numeric personal______________________________, tel____________________,
e-mail_____________________________ în calitate de Pacient/ reprezentant legal al pacientului
minor  ________________________________ , având CNP __________________________________,
născut la data de ___________________

 Au  convenit  să  încheie  prezentul  Contract  de  prestări  de  servicii de medicină integrativă 
(alternativă și complementară), cu  respectarea  următoarelor clauze: 

I. TERMENI CONTRACTUALI
Programare înregistrată - solicitarea iniţială a pacientului/reprezentantului legal al pacientului minor
de a i se stabili o programare pentru prestarea serviciilor de medicină integrativă la o anumită dată şi
oră. Programarea înregistrată se concretizează prin transmiterea de către prestator către
pacient/reprezentantul legal al pacientului minor a datei şi orei disponibile.
Programare confirmată - confirmarea de către prestator a datei şi orei stabilite pentru prestarea
serviciului solicitat, ulterior completării formularului regăsit online pe site-ul www.transilvaniahealing.ro
privind consimțământul informat referitor la tratamentul/procedura la care va fi supus și contractul de
prestări servicii.
Programarea anulată - anularea de către prestator a programării înregistrate, în urma nerespectării de
către pacient/reprezentantul legal al pacientului minor  a obligației de completa formularul online pe
site-ul www.transilvaniahealing.ro cu cel puțin 3 zile înainte de programarea confirmată.
Electrozi – accesorii ale aparaturii medicale, utilizate în timpul tratamentului Vitalfeld sau Global
Diagnostic.

II. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie efectuarea de către prestator  în favoarea pacientului a
următoarelor servicii, contra unui pret pe care beneficiarul se obliga sa il plateasca:
Pachet Evaluare biofizică iniţială:
☒ Evaluare biofizică iniţială – 990 lei
☒ 1 ședință Terapie Vitalfeld – 395 lei

2.2 În funcţie de rezultatul Evaluării biofizice iniţiale, pacientului i se va recomanda unul / mai multe 
dintre serviciile  prestate de Prestator.         
2.3. Prestarea serviciilor prevăzute la art. 2.1. şi art. 2.2. se realizează în urma efectuării de către pacient 
a unei programări, cu respectarea condițiilor stabilite în cap. nr. V din prezentul contract. 
2.4. In temeiul art.28 din Legea 296/2004, prestatorul îşi rezervă dreptul de nu presta serviciile ce fac 
obiectul prezentului contract în favoarea persoanelor care sunt neliniștite, care manifestă un 
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comportament neadecvat, nepoliticos ori necooperant față de personalul prestatorului, care sufera de 
boli contagioase care ar pune in pericol sanatatea unei alte persoane ori care întârzie la programare 
confimată sau care nu respectă prezentul contract ori Regulamentul de funcționare al prestatorului. 

III. DURATA CONTRACTULUI
Contractul este valabil pe toată perioada acordării în favoarea pacientului a serviciilor medicale ce fac
obiectul prezentului Contract.

IV. TERMENELE ȘI MODALITATEA DE PLATĂ A PREȚULUI
Prețul serviciilor efectuate de prestator se va achita  în ziua prestării serviciilor contractate numerar sau
cu cardul.

V. PROGRAMAREA
5.1. Pacientul/ reprezentantul legal al pacientului minor va solicita prestatorului înregistrarea unei
programări pentru pachetul de evaluare iniţială indicat la art. 2.1. completând formularul online, regăsit
pe site-ul www.transilvaniahealing.ro, sau personal - la punctul de lucru al SC BIOINTEGRATIV  SRL. În
urma solicitării înaintate, prestatorul va comunica pacientului, fie telefonic, prin e-mail sau verbal,
datele și orele disponibile pentru serviciile alese și cuantumul acestora.
5.2. Programările se vor confirma de către prestator, în termen de 72 de ore de la primirea
documentelor in format electronic.
5.3. În cazul în care, din orice motiv, pacientul nu se poate prezenta la data și ora stabilită conform
programării confirmate, acesta are obligația de a informa prestatorul în acest sens, în scris printr-un e-
mail la office@transilvaniahealing.ro, cu cel puțin 3 zile lucrătoare, anterior datei pentru care s-a
confirmat programarea.
5.4. În ceea ce priveşte programarea pentru Evaluarea biofizică iniţială, în cazul în care
pacientul/reprezentantul legal al pacientului minor nu respectă termenul de cel puțin 3 zile lucrătoare
prevăzut la art. 5.3, acesta este obligat să achite 25% din preţul Evaluăriii biofizice inițiale, în termen de
24 ore de la data programării confirmate.
5.5. Plata prețului prevăzut la art. 5.4,, se va face în contul prestatorului, menționat în prezentul
Contract. Pacientul/ reprezentantul legal al pacientului minor va transmite dovada plății prețului în cel
mult 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății la adresa de email office@transilvaniahealing.ro.
5.6. În cazul în care pacientul nu va achita la termen obligația prevăzută în art.5.5, prestatorul va
demara toate demersurile legale necesare în fața instanțelor de judecată, în vederea recuperării pe
cale silită a prețului datorat, pacientul/reprezentantul legal al pacientului minor fiind obligat să achite
toate cheltuielile de judecată pentru aceste demersuri, constând în taxă de timbru, onorariu avocațial,
onorariu executor judecătoresc precum și orice alte cheltuieli necesare recuperării sumelor datorate.
5.7. În cazul în care prestatorul nu poate să presteze serviciile la care s-a obligat la data și ora pentru
care pacientul/reprezentantul legal al pacientului minor  a efectuat programarea, acesta îl va notifica
pe pacient/reprezentantul legal al pacientului minor în acest sens, în timp util, urmând a stabili o nouă
programare de comun acord cu pacientul/reprezentantul legal al pacientului minor.
5.8. Dispoziţiile prezentului capitol, precum şi cele privind plata preţului sunt aplicabile în toate cazurile
în care pacientul/ reprezentantul legal al pacientului minor  solicită o nouă programare pentru
serviciile prevăzute la art. 2.1.din prezentul contract.

VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
6.1. Obligațiile prestatorului:

1) Prestatorul se obligă să asigure personalul specializat necesar desfășurării activității de medicină
integrativă, alternativă și complementară. 

2) Prestatorul răspunde pentru calitatea serviciilor executate în conformitate cu prevederile legale
aplicabile. Obligatiile asumate de acesta fiin obligatii de mijloace si nu de rezultat. 
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3) Prestatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea condiţiilor prezentului contract şi a
informaţiilor referitoare la pacient/ reprezentantul legal al pacientului minor pe care le dobândeşte în 
executarea acestuia. 

4) Pacientul/ reprezentantul legal al pacientului minor are obligația de a achita 50% din  din preţul
Evaluăriii biofizice inițiale in situaţia în care nu se prezintă la data şi ora stabilită conform programării 
confirmate şi nu informează  prestatorul în acest sens, în scris printr-un e-mail la adresa 
office@transilvaniahealing.ro, cu cel puțin 3 zile lucrătoare, anterior datei pentru care s-a confirmat 
programarea. 
6.2. Obligaţiile pacientului/ reprezentantului legal al pacientului minor: 

1) Pacientul/ reprezentantul legal al pacientului minor are obligația de a achita în integralitate prețul
contractului în conformitate cu prevederile prezentei convenții. 

2) Pacientul/ reprezentantul legal al pacientului minor are obligația de a se prezenta la adresa
punctului de lucru al prestatorului (str. Andrei Muresanu, nr. 29, Cluj Napoca) cu 15 minute inainte de 
ora programării, conform programării confirmate efectuate în condițiile cap. V., sub rezerva dispozițiilor 
art. 5.2. 

3)Pacientul/ reprezentantul legal al pacientului minor are obligația de a completa formularul regăsit
online pe site-ul www.transilvaniahealing.ro privind consimțământul informat referitor la 
tratamentul/procedura la care va fi supus, în condițiile cap V ale prezentului contract, anterior datei 
programării confirmate. 

4) Pacientul/ reprezentantul legal al pacientului minor are obligația să pună la dispoziţia
prestatorului toate informaţiile şi datele necesare prestării serviciilor solicitate şi care concură la buna 
desfăşurare a activităţii şi la realizarea scopului prezentului contract.  

5) Pacientul/ reprezentantul legal al pacientului minor are obligația să îl informeze pe prestator în
timp util despre orice modificare intervenită faţă de termenii şi condiţiile stabilite iniţial pentru serviciile 
solicitate şi care ar putea afecta buna derulare a contractului şi realizarea scopului lui. 

6) Pacientul/ reprezentantul legal al pacientului minor are obligația de a respecta regulamentele  și
politicile de funcționare ale SC BIOINTEGRATIV  SRL, in caz contrar i se poate refuza prestarea serviciilor 
medicale programate. 

7) Pacientul/ reprezentantul legal al pacientului minor are obligația de a păstra confidenţialitatea
condiţiilor prezentului contract şi a informaţiilor referitoare la prestator, terapii, proceduri și orice alte 
informații care derivă din executarea prezentului contract, informaţii pe care le dobândeşte în 
executarea acestuia. 

8) Pacientul/ reprezentantul legal al pacientului minor are obligația ca in timpul tratamentului sa
aibă grija/să se asigure că pacientul minor are grijă de accesoriile aparatelor (electrozii care se pun pe 
corpul pacientului, cablurile acestora) care sunt utilizate in timpul tratamentului. 

9) În cazul in care electrozii se defectează / rup din vina pacientului (pozitie necorespunzatoare a
pacientului pe patul de tratament, efectuarea de mișcări nepermise, neascultarea indicatiilor 
personalului centrului, miscarea brusca pe patul de tratament, miscare agitata, etc), 
pacientul/reprezentantul legal al pacientului este obligat sa achite contravaloarea reparatiei / înlocuirii 
electrozilor dupa cum urmează: 

(a) reparatie electrozi simpli/ fir electrozi: 200 Euro / buc
(b) cablu GPES 105 Baby Biostrale: 800 Euro / buc
(b) înlocuire electrozi simpli: 350 Euro / buc
(c) înlocuire electrod EHF: 2500 Euro / buc

10) Pacientul/reprezentantul legal al pacientului minor se obligă sa achite contravaloarea reparațiilor /
înlocuirii elementelor avariate din culpa sa în termen de 10 zile de la data incidentului.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
7.1. Oricare dintre părţi răspunde una faţă de cealaltă pentru neîndeplinirea totală, parţială sau cu
întârziere a oricăreia dintre obligaţiile asumate de către aceasta prin prezentul contract.
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7.2. În situaţia în care oricare dintre părţi nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile stipulate în 
prezentul contract, cealaltă parte are dreptul de a rezoluționa prezentul contract, fără intervenţia 
instanţelor de judecată, însă cu obligaţia de a comunica celeilalte părţi o somaţie prealabilă în 5 zile, în 
acest sens, partea în culpă pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract fiind 
obligată să achite părţii îndreptăţite la rezoluțiunea unilaterală a contractului, daune-interese pentru 
prejudiciul cauzat în termen de 5 zile de la comunicarea somaţiei. 
7.3. Rezoluțiunea contractului nu produce niciun efect asupra obligațiilor scadente şi neonorate, 
existente între părţi. 

VIII. CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT
ÎN VEDEREA EFECTUĂRII EVALUĂRILOR BIOFIZICE, A TERAPIILOR VITALFELD, MAFG, VITALFELD EXTINS ȘI
GLOBAL DIAGNOSTICS  ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN SCOP MEDICAL.

8.1. Prin semnarea prezentului Consimțământ informat privind Prelucrarea datelor cu caracter 
personal: 

1. Sunt de acord ca, la furnizarea informațiilor medicale rezultate în urma evaluării și a
consilierii, să asiste (nume și prenume)_____________________, având CNP _______________________ 
în calitate de _______     al pacientului/pacientei. Prin asistarea la furnizarea informațiilor medicale sunt 
de acord ca persoana antemenționată să aibă acces la informații cu caracter personal în 
contextul REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al parlamentului european și al consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
(Regulamentul general privind protecția datelor). Participarea unei alte persoane la furnizarea 
informațiilor medicale 
este opțională și însușită. Datele personale ale persoanei care asistă nu vor fi prelucrate în scop medical. 

2. Îmi  exprim în mod expres și neechivoc acordul ca datele personale cu caracter special: nume
și prenume, cod numeric personal, data nașterii, domiciliu, telefon, e-mail, să fie prelucrate în scopul 
prestării de servicii de sănătate, pentru cercetarea științifică în scopuri medicale și în scopuri statistice, 
pe întreaga durată necesară realizării scopurilor mai sus indicate. 

3. Subsemnatul, mă oblig să aduc la cunoștința operatorului orice modificare a datelor cu
caracter personal furnizate. 

4. Sunt de acord ca SC BIOINTEGRATIV  SRL, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Andrei
Muresanu, nr. 29, jud. Cluj, cu punct de lucru în mun. Cluj-Napoca, str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 29, 
jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/55412018, 
având CUI 40363137, reprezentată legal prin Sorin Gadola și  clinica Transilvania Healing Centre , cu 
sediul în Cluj Napoca, str. Andrei Muresanu, nr. 29, jud. Cluj, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul 
Cluj sub numărul J12/2939/2014, având CUI 33674521, tel. 0799.110.383, reprezentata legal prin Sorin 
Gadola, în calitate de Prestatori, să îmi prelucreze datele cu caracter personal în scop medical. 

5. Sunt de acord ca BIOINTEGRATIV  SRL și Transilvania Healing Centre SRL să administreze, în
condiții de siguranță și confidențialitate datele cu caracter personal și numai pentru scopurile 
specificate datele furnizate personal, de un membru al familiei sau de o altă persoană. Ulterior 
prelucrării, datele vor fi stocate în baza de date a operatorilor, cu respectarea legislației aplicabile cu 
privire la confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, deplina conformitate cu 
Regulamentul general privind protecţia datelor. 

6. Sunt de acord ca informațiile înregistrate să fie utilizate doar de către BIOINTEGRATIV  SRL și
Transilvania Healing Centre SRL, de către persoanele imputerncite si instruite de acestea sau de către 
autorități din domeniul sănătății, în cazul studiilor realizate în domeniul sănătății, cu condiția respectării 
confidențialității acestora. BIOINTEGRATIV  SRL și clinca Transilvania Healing Centre  se obligă să nu 
utilizeze în alt scop datele furnizate, în caz contrar fiind necesar un nou consimțământ expres al 
persoanei vizate. 
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7. Conform Legii nr. 129/2018, am fost informat de faptul că beneficiez de dreptul de informare,
de acces și intervenție asupra datelor personale, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a mă 
adresa justiției sau autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, precum și de 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, am dreptul de a mă opune prelucrării datelor 
personale care mă privesc și de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor furnizate, din baza de date a 
operatorilor. În acest sens, mă voi adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, adresată conducerii 
BIOINTEGRATIV  Srl și clinica  Transilvania Healing Centre . 

8.2. Prin semnarea prezentului Consimțământ informat privind efectuarea evaluării biofizice, a 
terapiilor Vitalfeld, MAFG și a tratamentului Global Diagnostic 

Prin semnarea prezentului Consimțământ informat privind efectuarea evaluării biofizice, a terapiilor 
Vitalfeld a tratamentului Global Diagnostics și a tratamentului cu sistemul electrofiziologic universal 
MAFG 03.01: 

1. Declar că m-am prezentat din proprie voință, liber de orice constrângere și am solicitat evaluarea
stării mele de sănătate pentru precizarea unui diagnostic prin utilizarea metodei evaluării biofizice și
formularea unui program de tratament individual.

2. Declar că mi s-a adus la cunoștință, prin explicații suficiente într-un limbaj clar, respectuos și pe
înțelesul meu, procedura de evaluare biofizică, precum și tarifele practicate de către SC
BIOINTEGRATIV  SRL, precum și faptul că nu există asupra stării de sănătate a pacientului, riscuri la
evaluarea biofizică sau a tratamentelor Vitalfeld, MAFG ori Global Diagnostics, putând doar apărea
pe perioade scurte de timp, modificări în starea de sănătate a pacientului, de intensificare diferită, în
funcție de responsivitatea organismului pacientului.

3. Declar că mi s-au explicat efectele și consecințele procedurilor și mi s-a răspuns la orice întrebare sau
nelăurile suplimentară

4. Declar ca inteleg si ca am fost informat că programarile in cadrul clinicii se fac intr-o anumita ordine
in functie de disponibilitatea personalului

5. Declar ca am fost informat cu privire la dreptul clinicii de a-si selecta pacientii in conditiile legii.
6. Subsemnatul, am înțeles faptul că procedurile de testare și terapiile prestate de SC BIOINTEGRATIV

SRL, sunt servicii de medicină integrativă (alternativă și complementară), că evaluarea biofizică nu
este o analiză microbiologică, metodele folosite, evaluările și testările efectuate fiind diferite de
metodele din medicina clasică (care au la bază analiza microbiologice și analize de laborator).
Rezultatele obținute sunt sub forma unui diagnostic biofizic și am fost informat nu doar de rezultatul
terapiilor dar și de semnificația lui.

7. Sunt de acord ca schimbul de informații cu caracter medical între subsemnatul/a și BIOINTEGRATIV
Srl sau clinica  Transilvania Healing Centre  să se desfășoare pe e-mail ( office@transilvaniahealing.ro
) sau telefonic.

8. Mă oblig să aduc la cunoștința personalului medical toate datele și informațiile care au legătură cu
starea mea de sănătate (fizică sau mentală), cum ar fi: istoricul medical ori tratamentul clinic efectuat
până în prezent, existența unei boli, a unui handicap, un risc de îmbolnăvire, inclusiv în ceea ce
privește existența / absența afecțiunilor psihice, bolilor transmisibile și cronice, existența unui
pacemaker, suspiciunile de sarcină, sau orice alt simptom care ar putea avea legătură cu starea mea
de sănătate.

9. Mă oblig să prezint specialistului doar informații adevărate și complete, iar în cazul în care nu furnizez
toate informațiile de mai sus, subsemnatul îmi asum pe propria răspundere că această lipsă de
informare poate afecta eficacitatea și eficiența tratamentelor efectuate și a rezultatelor obținute.

10. Față de cele de mai sus, îmi dau, liber și în cunoștință de cauză, consimțământul informat la
efectuarea de către personalul SC BIOINTEGRATIV  SRL, astăzi și la controalele viitoare, a evaluărilor
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biofizice și a terapiilor Vitalfeld, terapiilor cu sistemul MAFG, ori Global Diagnostics și inteleg 
necesitatea acestor tratamente pe care doresc sa le efectuez pe proprie răspundere. 

11. Am fost informat cu privire la faptul că obligațiile asumate de BIOINTEGRATIV SRL, prin reprezentantii
săi (respectiv terapeutii) sunt obligații de mijloace și nu de rezultat, astfel că nu se garanteaza
atingerea unui rezultat final, acestea depinzand in mare măsură să de strictetea cu care pacientul
respectă recomandarile.

12. Mă oblig să respect toate indicațiile oferite, și să urmez tratamentul propus  și înțeleg că
nerespectarea acestora cu strictețe, poate pune în pericol rezultatul final al tratamentului, fapt
pentru care specialistul nu este răspunzător.

13. Sunt de acord să prezint dosarul medical personal, iar în cazul în care urmez un tratament în mod
uzual, și medicamentele pe care le iau

14. Am citit, am înțeles și acceptat pe deplin cele de mai sus, am fost informat referitor la tarifele
practicate și ca urmare semnez prezentul consimțământ informat în vederea efectuării evaluării
biofizice și a terapiilor Vitalfeld, MAFG și Global Diagnostic, precum și a prelucrării datelor cu caracter
personal.

IX. ETAPELE TRATAMENTULUI

1.1. EVALUAREA BIOFIZICĂ INIȚIALĂ, este o testare inițială manuală prin care se identifică atât 
cauzele dezechilibrelor (cel mai frecvent intoxicații și infecții cu microorganisme), cât și 
disfuncțiile apărute în organism. Diagnosticul este unic nu doar pentru fiecare pacient, ci și 
pentru momentul respectiv. 
Descrierea procedurii: Procedura este non invazivă, se desfășoară cu pacientul stând pe scaun 
(copiii mici pot sta în brațe). Specialistul apropie de corpul pacientului la aproximativ 20 cm un 
electrod de măsurare (biotensor) prin care se transmit impulsuri electromagnetice. Aceste 
impulsuri sunt la frecvențe standardizate și provin din baza noastră de date. În cazul în care 
apare un răspuns cuantificabil ca și frecvență a organismului, se poate depista organul afectat, 
anumite dezechilibre energetice, agenți patogeni sau afecțiuni ale pacientului. Se testează 
medicamentele, pentru a verifica eficiența lor pentru fiecare pacient. Nu există efecte 
secundare. 

1.2. SCHEMA DE TRATAMENT, cuprinde în cele mai multe cazuri: 
1) aproximativ 4 terapii Vitalfeld. Prima terapie Vitalfeld care se recomandă de obicei imediat

după evaluarea biofizică, se face pentru a se reduce concentrația micro-organismelor și a
toxinelor. La această primă terapie Vitalfeld se impregnează într-o soluție de apă distilată
diluțiile din remediile homeopate, potrivite pentru diagnosticul identificat. Pe durata
tratamentului se măsoară concentrația micro – organismelor și se urmărește creșterea
diluțiilor CH20, CH 300, etc, realizându-se prin testări intermediare pentru a stabili exact câte
terapii Vitalfeld sau Globla Diagnostic mai trebuie recomandate.

2) O perioadă de excludere, de minim 21 de zile, în care se poate recomanda un tratament atât
din medicina alopată, cât și naturistă sau un remediu homeopat, timp în care se urmează un
program nutrițional personalizat, care trebuie adaptat în funcție de diagnosticul fiecărei
persoane. Se exclud alimentele la care s-au găsit alergii și intoleranțe și se evită si ceilalți
factori alergeni depistați (substanțe, chimice, păr de animale, polenuri, etc) . Perioada de
excludere cuprinde 21 de zile + zilele de terapie, până la testul final. Perioada de excludere
începe odată cu începea tratamentul alopat.

3) După perioada de minim 21 de zile de excludere a alergenilor se recomandă un test biofizic,
în care se evaluează modificările din organism, obținute în urma tratamentului (se urmăresc
simptomele și se refac măsurătorile concentrațiilor micro – organismelor)
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4) Pentru pacienții cu alergii și intoleranțe alimentare, după perioada de excludere, efectuarea
tratementelor indicate ( inclusiv terapiile Vitalfeld terapiile cu sistemul MAFG și tratamentul
Global Diagnostic) și dupa testul biofizic final, urmează dieta de reintroducere, care
presupune reintroducerea la un interval de 3 – 4 zile, pe rând, a câte unui aliment exclus în
perioada anterioară (dintre cele identificate cu intoleranțe), crescându-se cantitatea gradual.

5) În cazul unei încărcări virale importante (intoxicații acute), este posibil ca specialiștii noștri să
recomande și alte tipuri de terapii și mai multe testări intermediare.

6) O testare finală, la sfârșitul tratamentului (efectuat la o zi după ultima terapie Vitalfeld).
7) O testare de control, după 4 – 8 săptămâni de la finalizarea tratamentului, pentru a se

observa modificările survenite în urma reorganizării organismului și ca urmare a
reintroducerii alimentelor la care au existat alergii și intoleranțe alimentare.

1.3. În cea de-a treia etapă se urmărește menținerea rezultatelor obținute prin etapele anterioare și 
se recomandă testări periodice, nutriționale și schimbarea unor obiceiuri alimentare: 
– O evaluare biofizică anuală, la 8 – 12 luni de la evaluarea biofizică inițială.

  Tarife Servicii: 

1) Evaluare biofizică inițială: 990 lei;
2) Terapie Vitalfeld: 395 lei / ședință;
3) Terapie extinsă  Vitalfeld: 790 lei / ședință;
4) Tratament Global Diagnostics: 395 lei / ședință;
5) Testare rapidă: 270 lei / ședință;
6) Testare intermediară: 500 lei / ședință;
7) Testare control: 750 lei / ședință;
8) Consultație nutriție: 200 lei / ședință;

X. CLAUZE FINALE
10.1. Părţile vor respecta toate actele normative emise de către autorităţile publice locale şi centrale,
standardele şi dispoziţiile aplicabile derulării prezentului contract, precum și legislatia in vigoare.
10.2. Orice litigii ce apar referitor la prezentul contract vor fi deferite spre soluţionare instanţelor de
judecata competente din Cluj-Napoca.
10.3. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante și care face parte din prezentul contract.

Părţile declară că au citit în întregime contractul, consimțământul informat menționat la punctul VIII 
și etapele tratamentului menționate la punctul IX, că au înţeles conţinutul acestuia, drepturile şi 
obligaţiile ce le revin şi că acceptă în mod expres, prin semnare, clauzele contractuale, inclusiv 
clauzele neuzuale, in temeiul art 1203,  astfel cum acestea au fost negociate şi cuprinse în prezentul 
Contract, precum și a prelucrării datelor cu caracter personal. 

Prezentul contract a fost încheiat prin mijloace de comunicare la distanţă, astăzi ________________ și a 
fost transmis în 2 (două) exemplare, pe adresele de e-mail ale pacientului și ale prestatorului. 

  PRESTATOR      
BIOINTEGRATIV SRL 

BENEFICIAR
PACIENT/  REPREZENTANT LEGAL AL PACIENTULUI MINOR

____________________________________________________________________________________

Pentru a valida informațiile completate în document, vă rugăm să apăsați butonul 
Validează Fișier, urmând ca să salvați fișierul pe calculator/ să îl printați.

Mai apoi, documentul completat integral se va trimite alături de celelalte două 
documente pe adresa de email programari@transilvaniahealing.ro
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