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ACORD DE PARTENERIAT
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Art, 1.1. ASOCIATIA ANAMARIA TEODORA, cu sediul În Hunedoara, Str. Pinilor,
nr.6, BI. 38, Ap,3, avand CIF 27867307 din data de 03,01,2011, reprezentata prin
Presedintele Asociatiei - domnul Gintagan Gabriel, in calitate de partener primar si:

Art, 1,2. SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara, strada
Victoriei, numarul 14 din Hunedoara, În calitate de partener secundar, au convenit
urmatoarele:

Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat
Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, SPITALUL MUNICIPAL "Dr.

Alexandru Simionescu" Hunedoara isi exprima acordul de colaborare in cadrul
proiectele sustinute de catre Asociatia Anamaria Teodora.

Art. 3. Obiectul
Obiectul acestui parteneriat il reprezinta participarea SPITALULUI MUNICIPAL

"Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara la proiectele de asistenta socio-medicala
demarate in cadrul centrelor specializate, de catre Asociatia Anamaria Teodora.
Deasemenea dorim sprijinul SPITALULUI MUNICIPAL "Dr. Alexandru Simionescu"
privind dotarea cu aparatura specifica, dar si cu specialisti din domeniu socio-medical
conform legislatiei in vigoare,

Art. 4. Principiile de buna practica ale parteneriatului
4.1 Partenerii trebuie sa contribuie la realizarea proiectului propus si acceptat de catre
parti si sa isi asume rolul lor in cadrul proiectului, asa cum este definit in cadrul acestui
Acord de Parteneriat.
4,2 Partile trebuie sa se consulte si sa se informeze asupra aspectelor privind
activitatea ce face obiectul Acordului de Parteneriat.
4.3 Partenerii trebuie sa desfasoare activitatile cu respectarea standardelor profesionale
si de etica, respectiv cu maximum de profesionalism, eficienţă, În conformitate cu cele
mai bune practici in domeniul vizat.

Art. S. Durata acordului
5,1 Acordul de Parteneriat intră În vigoare dupa semnarea acordului.
5,2, Părţile se obligă să deruleze prezentul Acord de Parteneriat pe o durata nelimitata
si inceteaza cu acordul partilor sau prin rezilierea Acordului de Parteneriat.
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Art. 6. Drepturi si obligatii ale partenerilor
6.1 Drepturi si obligatii ale partenerului principal
a) Sa colaboreze cu partenerul secundar, pentru derularea in bune conditii a proiectelor,
pe toata durata derularii Acordului de Parteneriat.
b) Sa comunice partenerului secundar evenimentele intervenite in derularea activitatii
desfasurate conform prezentului Acord de Parteneriat.

6.2. Drepturi si obligatii ale partenerului secundar
a) Sa participle material si uman in cadrul proiectelor socio-medicale sustinute de catre
Asociatia Anamaria Teodora.
b) Sa sprijine partenerul principal in proiectele comunitare in actvitatile ulterioare;
c) Sa comunice partenerului principal orice eveniment intervenit in derularea activitatii
desfasurate conform Acordului de Parteneriat.

Art, 7. Notificari
7.1. Orice comunicare Între Parteneri În legatura cu prezentul Acord se va face În scris;
7.2. Orice document scris trebuie Înregistrat atat la transmitere, cat si la primire.

Art 8. Legea aplicabila
Prezentului Acord se va aplica si va fi interpretat În conformitate cu legislatia

romaneasca.

Art. 9. Amendamente la Acordul de Parteneriat
9.1. Pe durata prezentului Acord, partile vor avea dreptul sa convina in scris asupra
modificarii anumitor clauze, prin act aditional, oricand interesele lor cer acest lucru.

Art. 10. Litigii
Orice disputa care poate lua nastere din sau În legatura eu prezentul Acord va fi

solutionata pe calea negocierilor Între Parti, iar În situatia În care acestea nu ajung la
niciun acord privind solutionarea acestei dispute, aceasta va fi solutionata de instantele
competente.

Art.11. Prevederi finale
Partile garanteaza ca reprezentantii numiti ale caror semnaturi apar mai jos au

fost investiti cu toate puterile legale de a semna si executa prezentul Acord de
Parteneriat.

Prezentul Acord a fost Întocmit si semnat În 2 exemplare originale avand trei
pagini, În limba romana, cate unul pentru fiecare parte, toate avand aceeasi valoare
legala.

Semnaturi
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Partener secundar
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