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PROTOCOL DE COLABORARE

Părţile:
SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAS, cu sediul în Negreşti Oas, str.Victoriei nr. 90, 
telefon/fax 0261854830, email: spitalnegrestioas@yahoo.com. cod fiscal 3963960, reprezentată 
prin Mitrut Diana Delia, în calitate de manager

Asociaţia Centrul de Resurse CREST, organizaţie civilă cu sediul în România, judeţul Satu 
Mare, municipiul Satu Mare, cod poştal 440069, Str.Alexandru Odobescu Nr.50, CF 15018391, 
înregistrat prin încheierea nr.72/2002 al Judecătoriei Satu Mare, tel./fax 0261-877770, e-mail 
office@crest.ro, reprezentat de dr.HEJJA Botond -  Preşedinte

Art. 1 Obiectul protocolului il constituie colaborarea părţilor semnatare in vederea promovării şi 
sprijinirii dezvoltării manageriale respectiv a creşterii gradului de adaptabilitate a personalului 
medical la nivel naţional. Pe termen lung, activitatile proiectului urmăresc dezvoltarea capacitatii 
interne a unităţilor sanitare de a-şi imbunatati continuu propriul personal şi de a consolida 
procedurile interne de control şi dezvoltare a condiţiilor de munca ale angajaţilor. De asemenea, 
se vor asigura premisele promovării noilor forme de organizare a muncii şi creşterii eficientei in 
sistemul sanitar

Art. 2 Părţile semnatare işi propun sa promoveze la nivel naţional prezentul protocol si 
activităţile desfăşurate in cadrul lui.

Art. 3 Rolul părţilor:
A. Rolul instituţiei iniţiatoare:

să contacteze ASOCIAŢIA CENTRUL DE RESURSE CREST pentru convenirea 
numărului de persoane care urmează să participe la cursurile de formare profesională; 
să propună, prin reprezentanţii săi, organizarea de activităţi specifice in domeniul formarii 
profesionale;
să colaboreze cu ASOCIAŢIA CENTRUL DE RESURSE CREST in organizarea 
activităţilor incluse in prezentul protocol

B. Rolul asociaţiei partenere:
să colaboreze cu Spitalul Orăşenesc Negreşti Oas in organizarea activităţilor incluse in 
protocol;

- să asigure baza materiala necesară derulării cursurilor 
să efectueze pregătirea teoretică a cursanţilor
sa identifice posibilităţi de formare profesionala prin accesarea de programe finanţate din 
fonduri europene nerambursabile.

Art. 4 Prezentul protocol se incheie de la data semnării acestuia de către părţi şi se finalizează la 
data de 31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional..
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Art. 5 Protocolul poate fi modificat şi/sau completat prin acte adiţionale semnate de către părţi, la 
iniţiativa oricăreia dintre acestea.

Art. 6 Partea care are iniţiativa modificării si/ sau completării protocolului va transmite celeilalte 
părţi spre analiză propunerile sale.

Art. 7 Prezentul protocol poate inceta in următoarele situaţii: 
prin acordul părţilor
prin denunţarea unilaterală cu un preaviz de 30 de zile.

Art. 8 Părţile semnatare ale prezentului protocol vor depune toate diligenţele in vederea 
rezolvării pe cale amiabile a neînţelegerilor ivite intre acestea.

Art. 9 Prezentul protocol va fi inregistrat de către părţile semnatare.

Art. 10 Prezentul protocol s-a Încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte .
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