Unitatea medico-socială
SĂVÂRŞIN
Nr. Q( I05-.p L, 2016

Spitalul de Psihiatrie CAPALNAŞ
Nr.

/óf.Q S. 2016

ACORD DE COLABORARE
I. încheiat intre:
SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAŞ, cu sediul in localitatea Căpâlnaş, comuna
Birchiş,nr 245 , judeţul Arad codul fiscal 3678394, tel.0257/434555, fax 0257/557553
reprezentat prin manager Hotăran Claudia pe de o parte
si
Unitatea de Asistenţă Medico-Sociaiă SĂVÂRŞIN cu sediul in localitatea Săvârşin, str.
Alba Iulia nr. 432A Judeţul ARAD.,cod fiscal 15809140 tel./ fax 0257557390, reprezentată
prin domnul dr. Sala Cornel,
pe de alta parte
II. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE il constituie colaborarea intre cele doua
parti, in sensul redirectionarii de către Spitalul de Psihiatrie Capalnas a pacienţilor care se
afla in incapacitatea de a se îngriji singuri si care au sau nu aparţinători, către Unitatea de
Asistenţă Medico-Socială SĂVÂRŞIN , in vederea acordării de către acesta din urma in
regim rezidenţial a serviciilor de îngrijire socială.
III. DURATA ACORDULUI DE COLABORARE este nelimitată, până la denunţarea de către
una din parti, notificata in scris celeilalte, cu cel puţin 15 zile înainte de producerea efectiva,
IV. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAŞ are obligaţia:
• Sa faciliteze accesul pacienţilor la datele de contact a Unitatea de Asistenţă MedicoSocială SĂVÂRŞIN ;
w

A

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială SAVARŞIN are obligaţia:
• sa anunţe orice modificare a datelor de contact a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială
SĂVÂRŞIN , in termenul cei mai scurt de la momentul modificării;
V. MODIFICAREA, SUSPENDAREA, ÎNCETAREA ACORDULUI DE COLABORARE
Acordul poate fi modificat numai prin acordul de voinţa al părţilor, consemnat prin act
adiţional la prezenta.
Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durata limitata a acordului.
Prezentul acord poate înceta in următoarele condiţii;
a) prin acordul de voinţa al părţilor;
b) prin denunţarea unilaterala a convenţiei, in urma unui preaviz de 15 zile.
DISPOZIŢII FINALE
Prezentul acord intra in vigoare la data semnării de către parti.
încheiata azi, 3$.
in 2 exemplare, toate cu valoare de original, câte un exemplar
pentru fiecare parte.

