
SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAS
Nr. *)&$>& / /Q O f . âo!5~ T ■

CONVENŢIE DE ASISTENTA CONFESIONALA
pentru pacienţii apartinand cultului 

1. încheiata intre:

;n t a  c o n f e s io n a l a  ,. - y .

SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAS, cu sediul in localitatea Negreşti Oas, str. Victoriei, nr. 90, judeţul 
Satu Mare, codul fiscal 3963960, tel.0261/854830, fax 0261/854566 reprezentat prin manager Mitrut Diana, in 
calitate de INIŢIATOR, pe de o parte 
si

nr. J l Judeţul Satu Mare^cşd
reprezentat prin

cu sediul in localitatea Negreşti Oas, str.
fiscal 2 Z 2 s & £ # -  _, tel._______________ , fax

£#in calitate de COLABORATOR, pe de alta parte

II. OBIECTUL CONVENŢIEI il constituie asigurarea de către colaborator a activitatilor pastoral misionare si 
asigurarea de asistenta religioasa gratuita, la cererea pacienţilor care fac parte din cultul
/RoMa AO ______ , internaţi la Spitalul Orăşenesc Negreşti Oas, in vederea respectării drepturilor

pacienţilor stabilite de prevederile Legii nr.46/2003.
III. PRINCIPIILE CONVENŢIEI 

Colaborarea se bazeaza pe:
gratuitate integrala a tuturor activitatilor/serviciilor;

IV. DURATA CONVENŢIEI este nelimitata, pana la denunţarea de către una din parti, notificata in scris 
celeilalte, cu cel puţin 15 zile înainte de producerea efectiva.

V. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PÂRTILOR
5.1. Spitalul Orăşenesc Negreşti Oas are obligaţia sa solicite celeilalte parti activitati pastoral misionare si/sau 

asigurarea de asistenta religioasa gratuita pacienţilor numai la cererea scrisa a acestora/apartinatorilor, cu cel puţin 24 
ore înainte.

5.2. Colaboratorul are obligaţia:
- sa asigure la patul bolnavului activitati pastoral misionare si/sau asistenta religioasa gratuita conform orarului 

stabilit;
- sa nu prelungească şedinţele astfel incat sa se suprapună cu programările la procedurile de tratament.
VI. MODIFICAREA, SUSPENDAREA, ÎNCETAREA CONVENŢIEI
6.1. Convenţia poate fi modificata numai prin acordul de voinţa al pârtilor, consemnat prin act adiţional la prezenta.
6.2. Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durata limitata a convenţiei.
6.3. Prezenta convenţie poate inceta in următoarele condiţii:

a) prin acordul de voinţa al pârtilor;
b) prin denunţarea unilaterala a convenţiei, in urma unui preaviz de 15 zile.

VII. DISPOZIŢII FINALE
Prezenta convenţie intra in vigoare la data semnării de către parti.

încheiata azi, / 9 .0£, JlO tâ\ în 2 exemplare, toate cu valoare de original, câte un exemplar pentru 
fiecare parte.

INIŢIATOR,
SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAS

/ #  ,  'b
Manager, ing. Mitrut Diana
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SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAS
Nr. I9>>S /  <P,3-P<g. JIOJS N r .___________/

1. încheiata intre:

CONVENŢIE DE ASISTENTA CONFESIONALA 
pentru pacienţii apartinand cultului " LPiTjpLi C

SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAS, cu sediul in localitatea Negreşti Oas, str. Victoriei, nr. 90, judeţul 
Satu Mare, codul fiscal 3963960, tel.0261/854830, fax 0261/854566 reprezentat prin manager Mitrut Diana, in 
calitate de INIŢIATOR, pe de o parte 
si

II. OBIECTUL CONVENŢIEI il constituie asigurarea de către colaborator a activitatilor pastoral misionare si 
asigurarea de asistenta religioasa gratuita, la cererea pacienţilor care fac parte din cultul 

, HSJLC________ , internaţi la Spitalul Orăşenesc Negreşti Oas, in vederea respectării drepturilor
acientilor stabilite de prevederile Legii nr.46/2003.

III. PRINCIPIILE CONVENŢIEI
Colaborarea se bazeaza pe:
gratuitate integrala a tuturor activitatilor/serviciilor;

IV. DURATA CONVENŢIEI este nelimitata, pana la denunţarea de către una din parti, notificata in scris 
celeilalte, cu cel puţin 15 zile înainte de producerea efectiva.

V. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PÂRTILOR
5.1. Spitalul Orăşenesc Negreşti Oas are obligaţia sa solicite celeilalte parti activitati pastoral misionare si/sau 

asigurarea de asistenta religioasa gratuita pacienţilor numai la cererea scrisa a acestora/apartinatorilor, cu cel puţin 24 
ore înainte.

5.2. Colaboratorul are obligaţia:
- sa asigure la patul bolnavului activitati pastoral misionare si/sau asistenta religioasa gratuita conform orarului 

stabilit;
- sa nu prelungească şedinţele astfel incat sa se suprapună cu programările la procedurile de tratament.
VI. MODIFICAREA, SUSPENDAREA, ÎNCETAREA CONVENŢIEI
6.1. Convenţia poate fi modificata numai prin acordul de voinţa al pârtilor, consemnat prin act adiţional la prezenta.
6.2. Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durata limitata a convenţiei.
6.3. Prezenta convenţie poate înceta in următoarele condiţii:

a) prin acordul de voinţa al pârtilor;
b) prin denunţarea unilaterala a convenţiei, in urma unui preaviz de 15 zile.

VII. DISPOZIŢII FINALE
Prezenta convenţie intra in vigoare la data semnării de către parti.

încheiata azi.jA -  îjjQ lf , în 2 exemplare, toate cu valoare de original, câte un exemplar pentru 
fiecare parte.

INITIATOR,
SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAS
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SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAS _______________
Nr. N r .__________ /

CONVENŢIE DE ASISTENTA CONFESIONALA 
pentru pacienţii apartinand cultului .________

I. încheiata intre:

SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAS, cu sediul in localitatea Negreşti Oas, str. Victoriei, nr. 90, judeţul 
Satu Mare, codul fiscal 3963960, tel.0261/854830, fax 0261/854566 reprezentat prin manager Mitrut Diana, in 
calitate de INIŢIATOR, pe de o parte 
si

cu sediul in localitatea Negreşti Oas, str.
___nr. *?.Ţ- , judeţul Satu Mare, codul fiscalPT N  \T-\OJIXfc\CV telQr&5iF'£\ hX-fO , fax

___________  reprezentat priri^ Q ^ Q /£ )Ş ^ (> \C X  in calitate de COLABORATOR, pe de alta parte

II. OBIECTUL CONVENŢIEI il constituie asigurarea de către colaborator a activitatilor pastoral misionare si 
asigurarea de asistenta religioasa gratuita, la cererea pacienţilor care fac parte din cultul

__ , internaţi la Spitalul Orăşenesc Negreşti Oas, in vederea respectării drepturilor
pacienţilor stabilite de prevederile Legii nr.46/2003.

III. PRINCIPIILE CONVENŢIEI 
Colaborarea se bazeaza pe:
gratuitate integrala a tuturor activitatilor/serviciilor;

IV. DURATA CONVENŢIEI este nelimitata, pana la denunţarea de către una din parti, notificata in scris 
celeilalte, cu cel puţin 15 zile inainte de producerea efectiva.

V. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PÂRTILOR
5.1. Spitalul Orăşenesc Negreşti Oas are obligaţia sa solicite celeilalte parti activitati pastoral misionare si/sau 

asigurarea de asistenta religioasa gratuita pacienţilor numai la cererea scrisa a acestora/apartinatorilor, cu cel puţin 24 
ore inainte.

5.2. Colaboratorul are obligaţia:
- sa asigure la patul bolnavului activitati pastoral misionare si/sau asistenta religioasa gratuita conform orarului 

stabilit;
- sa nu prelungească şedinţele astfel incat sa se suprapună cu programările la procedurile de tratament.
VI. MODIFICAREA, SUSPENDAREA, ÎNCETAREA CONVENŢIEI
6.1. Convenţia poate fi modificata numai prin acordul de voinţa al pârtilor, consemnat prin act adiţional la prezenta.
6.2. Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durata limitata a convenţiei.
6.3. Prezenta convenţie poate inceta in următoarele condiţii:

a) prin acordul de voinţa al pârtilor;
b) prin denunţarea unilaterala a convenţiei, in urma unui preaviz de 15 zile.

VII. DISPOZIŢII FINALE
Prezenta convenţie intra in vigoare la data semnării de către parti.

încheiata azi, ¿35. 0£ . c ff iO , în 2 exemplare, toate cu valoare de original, câte un exemplar pentru 
fiecare parte.

INITIATOR,
SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAS

COLABORATOR,

Manager, ing. Mitrut Diana


