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Direcția de Asistenţă Socială Roman                                       Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman 

   Nr.  ……… din ………...2019                                                  Nr.  ……… din ………...2019 

 
 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

 
1. Spitalul de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman , cu sediul în mun. Roman str. Ion Nanu, nr.4, 

reprezentat prin Manager -  Dr.Anca Mihaela Hîncu, având calitatea de INIŢIATOR 
 

si 
 

2. Directia de Asistenţă Socială Roman, cu sediul în loc. Roman, str. Alexandru cel Bun, nr.3, 
jud.Neamţ, reprezentata prin Director executiv- Sorina Monac, în calitate de PARTENER 

 
au convenit să încheie prezentul acord de parteneriat: 
 

II. OBIECTUL ACORDULUI 

 
Prezentul acord reglementează raporturile de parteneriat între părţile semnatare în vederea : 

1. furnizării serviciului de consiliere şi consultanţă în vederea încadrării în grad de handicap; 
2. identificării persoanelor care necesită asigurarea acestui tip de servicii; 
3. întocmirii documentaţiei în vederea instuţionalizării persoanelor; 
4. promovării unei imagini pozitive cu privire la necesitatea furnizării serviciului în cauză. 
 

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

 
Spitalul de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman se angajează: 

 Să acorde servicii medico-sociale de calitate prin profesionişti; 
 Să informeze toţi pacienţii serviciului nostru de drepturile sociale stabilite în societatea 

românească; 
 Să informeze pacienţii  despre costurile furnizării serviciului; 
 Să analizeze cerinţele şi nevoile pacienţilor; 
 Să respecte cu stricteţe confidenţialitatea informaţiilor; 
 Să pregătească și să desfășoare campanii de promovare a serviciilor sociale oferite de spital  

prin mass-media locală, afişe, pliante fluturaşi; 
 Să întocmească un raport de evaluare cu recomandări; 

 
Partenerul se angajează: 

 Să participe împreună cu personalul  la implementarea activităţilor specifice; 
 Să întocmească documentaţia în vederea încadrării în grad de handicap; 
 Să instrumenteze documentaţia pentru instituţionalizarea persoanelor eligibile; 
 Să promoveze şi să mediatizeze rezultatele serviciului  prin toate mijloacele  pe care le au la 

dispozitie; 
 Să participe la evaluările periodice; 
 Să respecte prevederile în gestionarea informaţiei pentru a nu se încălca principiul 

confidenţialităţii. 
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IV. DURATA CONTRACTULUI 

 
Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioada de 5  ani de la data semnării lui. 
Încetarea acordului se face la data încheierii duratei acestuia sau la iniţiativa oricărei părţi 

cu un preaviz de 15 zile în situaţii deosebite. 
 

V. CLAUZE FINALE 

 
INIŢIATORUL şi PARTENERUL se obligă să respecte normele legale în vigoare. 
Neîndeplinirea de către oricare din parteneri a obligaţiilor asumate dă dreptul celuilalt 

partener să sisteze colaborarea. 
Modificarea prezentului acord se face numai cu acordul părţilor semnatare sub forma unui 

act adiţional la prezentul acord de parteneriat. 
Eventualele litigii care s-ar putea ivi pe perioada desfăşurării prezentului acord de 

parteneriat se va rezolva pe cale amiabilă. 
 

 
 Prezentul acord a fost incheiat astazi _____________  în 2 exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 
 
 
 
 
        Spitalul de Psihiatrie                                Directia de Asistenta Sociala Roman, 
       “Sf.Nicolae” Roman,                                  

                                                                  
   MANAGER,                                                DIRECTOR EXECUTIV, 

DR. ANCA MIHAELA HÎNCU                  SORINA MONAC 
 


