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CONTRACT
de servicii medicale de congelare sperma
Nr. ______/_______________

Incheiat la data de .................... la ......................... intre:
S.C. EUROMATERNA S.A. cu sediul social in mun Constanta, str. Stefanita Voda, nr. 32, jud. Constanta,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/ 1982/2006, Cod
Unic de Inregistrare 18798585, tel.024160555 fax. 0241605556, email office@euromaterna.ro, numita in
continuare EUROMATERNA sau SPITAL
si
Domnul

........................................................................

domiciliat

in

..................................................................................., identificat cu CI seria ..... nr............ eliberat de ............
la data de .............., CNP.................................., tel/fax..........................., email......................
numit in continuare Beneficiari,
1. Prevederi generale.
1.1. Contractul defineste conditiile de servicii medicale constand in congelare si crioconservare ( stocare) ,
precum si drepturile si obligatiile partilor in aceasta privinta.
2. Obiectul contractului.
2.1. Obiectul prezentului contract il reprezinta servicii medicale de crioconservarea si stocare sperma
rezultata in cadrul procedurii de prelevare, in scopul utilizarii ulterioare (inseminare artificiala , fertilizare
in vitro ) de catre Beneficiari.

3. Crioconservarea spermei.
3.1. Inghetarea spermei se realizeaza prin expunerea cu o rata controlata la azot lichid, la

- 196°C, prin

tehnici speciale de laborator pe care le efectueaza embriologul Spitalului. Rata de supravietuire
spermatozoizilor dupa dezghetare este de aproximativ 50 % din spermatozoizii mobili.
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3.2. Beneficiari inteleg faptul ca, dupa decongelare o parte a spermei se poate degrada sau distruge
nemaiputand fi folosita in nicio procedura de reproducere umana asistata. Pot exista si situatii in care toata
sperma decongelata poate fi lezata si improprie utilizarii .
3.3. Beneficiarii inteleg faptul ca nici Spitalul nici doctorii implicati in procedura de crioconservare nu pot
garanta rezultatele acestei proceduri.
3.4.

Spermatozoizii care vor supravietui dupa decongelare vor fi utilizati in cadrul tratamentelor de

reproducere umana asistata ( inseminare intrauterina, fertilizare in vitro – FIV-ICSI) dupa ce a avut loc
ovulatia naturala sau indusa prin medicamente, sau dupa pregatirea endometrului de medicatie.
Spermatozoizii decongelati vor fi utilizati conform unui protocol stabilit cu Spitalul, Beneficiarul urmand
sa semneze un consimtamant informat de inseminare intrauterina pentru aceasta procedura, precum si sa i
se elibereze un inscris care sa ateste numarul de probe ( criotuburi/ paiete) stocate, in continuare.
4. Durata contractului.
4.1. Contractul se incheie pe o durata de 1 (un) an incepand de la data semnarii acestuia, urmand sa poata fi
prelungit, prin act aditional, pe perioade succesive de cate un an.
4.2. Spitalul va transmite Beneficiarilor cu cel putin 30 de zile inainte de incheierea unui an contractual,
actul aditional de prelungire. Beneficiarii inteleg ca este responsabilitatea lor de a mentine contactul cu
Spitalul si de a notifica Spitalul cu privire la orice schimbare de adresa, informatii de contact (telefon,
email) sau daca doresc modificarea termenilor contractuali.
4.3. Daca Beneficiarii nu mai doresc prelungirea duratei contractului vor notifica in scris Spitalul, cu cel
putin 30 de zile inainte de incetarea contractului. In conditiile in care Beneficiarii nu mai doresc prelungirea
contractului vor avea urmatoarele optiuni in ceea ce priveste sperma congelata a) transferul, pe cheltuiala
Beneficiarilor, a spermei la o alta facilitate de stocare, in conditiile legislatiei in vigoare b) decongelarea si
distrugerea spermei, c) decongelarea spermei si utilizarea ei in scopul obtinerii unei sarcini. Optiunea
beneficiarilor va fi comunicata Spitalului prin notificarea transmisa.
4.4. In situatia in care Beneficiarii refuza sa semneze actul aditional de prelungire a contractului ulterior
transmiterii acestuia fara ca anterior sa fi notificat Spitalul ca nu mai doresc prelungirea duratei
contractuale, Spitalul va transmite o notificare Beneficiarilor solicitand acestora sa isi manifeste optiunea cu
privire la sperma congelata . Lipsa de raspuns al Beneficiarilor in termen de 30 de zile de la momentul
transmiterii notificarii, da dreptul Spitalului sa dispuna de sperma congelata , in sensul distrugerii acesteia.
Distrugerea spermei crioconservate nu se va putea face decat dupa trecerea unei perioade de 6 luni de la
momentul transmiterii notificarii.
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5. Costurile procedurii.
5.1. Beneficiarii vor plati Spitalului o taxa anuala pentru stocarea spermei („taxa de stocare”) .
5.2. Taxa aferenta primului an de crioconservare ( congelare si stocare timp de un an de zile) a spermei este
1800 RON .
Dupa un an de la data congelarii, daca se doreste continuarea raportului contractual se va achita un cost
anual de 600 RON, aferent probelor de sperma pentru o perioada de inca un an de zile . Spitalul isi rezerva
dreptul de a modifica cuantumul taxei de stocare la inceputul fiecarui an contractual, fara insa ca aceasta
crestere a taxei sa depaseasca 20 %/an. Beneficiarii vor fi notificati cu privire la cresterea taxei de stocare la
momentul transmiterii actului aditional de prelungire a duratei contractuale.
5.3. Taxa de stocare va fi platita de Beneficiari

la receptia Spitalului la momentul semnarii

contractului/actului aditional pe o perioada de 1 (un) an de zile, incepand cu data semnarii actului.
5.5. Neplata taxei la termenul scadent atrage dupa sine plata de penalitati stabilite la cota de 1 % pe fiecare
zi de intarziere aplicate la sumele neachitate.
5.6. In cazul in care termenul de scadenta este depasit cu 30 de zile, Spitalul va transmite Beneficiarilor o
notificare privind incalcarea obligatiei de plata si consecintele incalcarii acestei obligatii in ceea ce priveste
sperma congelata. Lipsa de raspuns a Beneficiarilor cu privire la notificarea transmisa in termen de 30 de
zile de la data receptiei acesteia da dreptul legal Spitalului de a dispune de sperma congelata, in sensul
decongelarii si distrugerii acesteia dupa trecerea termenului prevazut de art. 4 pct. 4.4 .
5.7. Daca in cursul unui an contractual contractul inceteaza, indiferent de cauza (ex. retragerea spermei
congelata , utilizare pentru tratamente de reproducere umana asistata -RUA , distrugerea spermei etc),
suma corespunzatoare perioadei de stocare neutilizata ca urmare a incetarii contractului nu va fi restituita
Beneficiarilor.
5.8. Pe tot parcursul derularii prezentului contract, Beneficiarii se obliga sa notifice de indata Spitalul cu
privire la orice schimbare de adresa sau date de contact (telefon, fax , email) ori absenta prelungita (mai
mult de 90 de zile) de la ultima adresa comunicata. Pana la data transmiterii, in scris, a noilor date de
contact/noua adresa, Spitalul nu va lua in considerare decat datele mentionate in prezentul contract. De
asemenea, in cazul in care intervin modificari in ceea ce priveste adresa sau datele de contact ale Spitalului,
acesta se obliga sa notifice de indata Beneficiarii cu privire la noile date de contact.

6. Riscurile procedurii.
6.1. Beneficiarii inteleg si accepta faptul ca pot exista riscuri inerente, asociate procedurii de crioconservare
si stocare a spermei , ca de exemplu, dar fara a se limita la :
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a) posibile defectiuni ale echipamentului si sistemului mecanic de sustinere pe perioada stocarii. Nici echipa
medicala si nici Spitalul nu vor putea fi trase la raspundere pentru distrugerea, deteriorarea,
congelarea/stocarea/decongelarea/mentenanta improprie, cauzate de sau rezultate in urma unei defectiuni a
echipamentului, a tancului de stocare sau in urma unei avarii a sistemului.
b) distrugerea/degradarea spermatozoizilor pe parcursul procedurii de congelare sau decongelare.
Spermatozoizii

pot sa nu supravietuiasca procedurii de crioconservare sau ulterior procedurii de

decongelare, chiar daca aveau un aspect normal inainte de congelare.
c) riscuri asociate utilizarii ulterioare a spermei decongelate (criospermotransfer). O eventuala sarcina nu
poate fi garantata. In cazul in care va exista o sarcina, pot aparea o serie de riscuri si complicati (pierderea
sarcinii, anomalii in dezvoltarea placentara, defecte cromozomiale, sarcina multipla etc.).
6.2. Beneficiarii inteleg si accepta faptul ca pot exista riscuri imposibil de prevazut in ciuda eforturilor
echipei medicale si a Spitalului, riscuri ce nu vor putea fi imputate nici Spitalului si nici echipei medicale.
Exista de asemenea si un risc, din punct de vedere teoretic, asociat cu crioconservarea pe termen lung,
nivelul acestui risc nefiind insa cunoscut in prezent.
6.3. In plus, Beneficiarii inteleg si accepta faptul ca pot exista deteriorari sau distrugeri cauzate de factori
care nu pot fi controlati de Spital, ca de exemplu, dar fara a se limita la: furt, acte de vandalism, incendiu,
intreruprea energiei electrice, lipsa de alimentare cu nitrogen, imposibilitatea (in ciuda tuturor eforturilor
posibile) furnizorilor de livrare a echipamentelor sau/si substantelor necesare stocarii, dezastre naturale,
acte de razboi/terorism, sau orice alte acte care nu pot fi controlate si/sau anticipate de Spital. In aceste
cazuri Beneficiarii nu vor considera responsabli, nu vor solicita daune de orice fel si nu vor lua nicio
masura legala impotriva Spitalului, echipei medicale sau angajatilor acesteia.
6.4. In cazul in care se va stabili culpa Spitalului in deteriorarea/degradarea/distrugerea spermei, partile
stabilesc ca valoarea daunelor interese morale si materiale datorate Beneficiarilor de catre Spital sa se
limiteze la o suma egala cu contravalorarea taxei de stocare aferenta unui an contractual.
7. Dispozitia cu privire la sperma congelata.
7.1. Politica Clinicii cu privire la procedura de crioconservare si stocare a spermei :
a) Consimtamantul ambilor soti/parteneri va fi necesar in ceea ce priveste folosirea ulterioara a spermei
congelate, dar dreptul de dispozitie cu privire la sperma congelata apartine exclusiv sotului/partenerului
donator.
b) Crioconservarea spermei se face in scopul specific de conservare , respectiv pentru utilizarea ulterioara
a acesteia pentru proceduri de reproducere umana asistata- RUA .
7.2. In cazul in care pe parcursul derularii contractului intervine divortul/separatia Beneficiarilor, probele
de sperma conservate sunt la dispozitia sotului/partenerului care le-a furnizat .
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7.3. In cazul in care pe parcursul derularii contractului intervine decesul unuia dintre soti/perteneri,
reproducerea umana asistata nu mai poate avea loc. Daca pe parcursul derularii contractului intervine
decesul ambilor soti/parteneri , sperma crioconservata va fi distrusa .
7.4. In situatia in care pe parcursul derularii contractului, Spitalul va renunta, din orice motiv, la serviciul
de crioconservare si stocare a spermei, Beneficiarii vor fi notificati in scris cu privire la acest aspect si vor
fi luate toate masurile rezonabile in concordanta cu optiunea Beneficiarilor (transferul spermei la o alta
clinica, distrugerea spermei, decongelarea si utilizarea acesteia conform prezentului contract, etc.). In cazul
in care Beneficiarii nu vor putea fi contactati din culpa acestora (lipsa transmiterii schimbarii adresei si a
datelor de contact) si Spitalul nu va reusi sa transmita notificarea privind incetarea oferirii serviciului de
stocare a spermei, Beneficiarii autorizeaza Spitalul sa decongeleze sperma si sa o distruga sau sa o transfere
la o alta facilitate de stocare.
7.5. Oricand pe parcursul derularii contractului sotul/partenerul donator isi poate schimba optiunile cu
privire la dreptul de dispozitie asupra spermei , cu conditia notificarii, in scris, a Spitalului si incheierii
unui act aditional la prezentul contract, semnat de ambii soti/parteneri.
7.6. In cazul in care Beneficiarii se prezinta la alt medic/spital/clinica ei vor avea obligatia de a informa de
indata echipa FIV si Spitalul.
7.7. In situatia in care pe parcursul derularii contractului Beneficiarii vor dori retragerea spermei congelate
retragerea se va face conform legislatiei in vigoare.
7.8. Sperma congelata va fi considerata abandonata in urmatoarele cazuri:
a) neplata de catre Beneficiari a taxei de stocare pe o perioada mai mare de 90 de zile de la data scadentei
b) lipsa notificarii Spitalului cu privire la shimbarea adresei si/sau a datelor de contact impiedicand astfel
Spitalul sa notifice Beneficiarii in ceea ce priveste prelungirea duratei contractuale si transmiterea
actului aditional de prelungire.
c) lipsa transmiterii de catre Beneficiari a instructiunilor cu privire la sperma congelata in cazul in care
acestia refuza incheiarea actului aditional de prelungire a contractului, ulterior transmiterii acestuia, in
conditiile prevazute de art. 4.4.

7.9. Beneficiarii inteleg si accepta faptul ca, in cazul in care sperma congelata va indeplini conditiile pentru
a fi declarata sperma abandonata , Spitalul are dreptul legal sa o decongeleze si sa o distruga conform
dispozitiilor legale in vigoare.

7.10. In orice situatie prevazuta in prezentul contract in care se va dispune distrugerea spermei se va
intocmi un proces-verbal de distrugere, indicandu-se si cauza acesteia.Procesul verbal de distrugere va face
referire la Cererea de distrugere completata de Beneficiar (cand este cazul) si va fi intocmit pe baza
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Referatului aprobat de Comisia de distrugere a materialului biologic. Distrugerea materialului biologic va
avea loc in termen de 15 zile de la aprobarea referatului sus mentionat, in prezenta beneficiarului.
O copie a procesului verbal se va transmite Beneficairilor (cu exceptia situatiei in care Spitalul nu va putea
stabili legatura cu Beneficiarii intrucat acestia si-au schimbat adresa si datele de contact fara a notifica
Spitalul).
8. Notificari.
8.1. În înţelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi
considerată valabil efectuată dacă va fi transmisă la adresa, numărul de fax sau adresa de e-mail indicate în
preambulul prezentului contract.
8.2. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi făcută prin poştă (sub forma unei scrisori recomanate),
sau prin curier rapid se consideră că a fost primită de destinatar la data inscrisa pe confirmarea de primire
de catre oficiul postal destinatar in cazul comunicarii prin posta sau la data inscrisa pe AWB in cazul
comunicarii prin curier rapid.
8.3. În cazul in care comunicarea / notificarea va îmbrăca forma e-mail-ului sau a faxului, ea se va
considera primită de destinatar în ziua urmatoare expedierii.
8.4. Comunicările / notificările verbale nu vor fi luate în considerare de nici una dintre părţi , dacă nu sunt
confirmate în una din modalităţile anterior expuse în pzentul capitol
9. Forta majora.
9.1. Forta majora, asa cum este definita, exonereaza partea care o invoca de orice raspundere pentru orice
intarziere sau neexecutie a oricarei obligatii conform acestui contract care este cauzata de sau rezulta din
Forta Majora, in conditiile notificarii scrise prealabile, in termen de maxim 5 (cinci) zile de la aparitia
cazului de Forta Majora
9.2. Ca urmare a Fortei Majore partea afectata:
- va anunta cealalta parte despre aparitia si natura Fortei Majore, durata estimata si obligatiile partii
afectate;
- va da detalii saptamanal celeilalte parti despre evolutia problemelor mentionate si despre masurile luate de
partea afectata pentru a depasi aparitia Fortei Majore sau efectele acesteia si de a-si executa obligatiile sale
contractuale.
10. Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal.
10.1. Spitalul, angajatii Spitalului si contractorii sai se obliga sa asigure protectia tuturor datelor personale
stocate in vederea derularii contractului in conformitate cu prevederile legale, Beneficiarii fiind de acord cu
prelucrea acestora in scop medical, statistic si de cercetare, inclusiv a rezultatelor analizelor, personalului si
tertilor implicati profesional in executarea prezentului contract.
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10.2. Beneficiarii sunt de acord cu prelucrarea de catre Spital a datelor personale stocate ale acestora pentru
derularea contractului in scop medical, statistic si de cercetare si pentru informarea partintilor despre
produsele, serviciile, evenimentele etc oferite de Spital.
11. Clauze speciale.
11.1 Spitalul se obliga sa respecte Codul de deontologie medicala, Legea nr. 46/2003 privind drepturile
pacientilor, Legea nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal precum si orice alt act
normativ ce va fi adoptat in legatura cu prezentul contract si cu normele privind reproducerea umana
asistata.
11.2. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti.
11.3. Modificarile la prezentul contract se vor efectua numai prin acte aditionale incheiate intre partile
contractuale.
11.4 Prezentul contract va fi modificat si completat in functie de actele normative ce vor fi adoptate
referitoare la reproducerea umana asistata, in conditiile in care anumite clauze din contract vor fi in
contradictie cu dispozitiile legale adoptate.
11.5 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale
amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus solutionarii instantelor judecatoresti
competente de la sediul Spitalului.
11.6 Contractul a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,

BENEFICIAR,

S.C. EUROMATERNA S.A.

(nume, prenume semnatura si data)
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