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PROTOCOL DE COLABORARE 

  
 
 
 
Art. 1 Părţile 

 
Asociaţia Steaua Speranţei cu sediul in municipiul Alba Iulia, Str. Crişan nr. 2, Judeţul Alba, 
CIF 27430964, reprezentată de Sybille Huttemann-Boca , cu funcţia de vicepreşedinte, pe de o 
parte, 
 
şi 

 
Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni având sediul în localitatea Cîmpeni, Str. Crişan , nr.11,  
jud. Alba, reprezentat prin domnul Ing. Ec. Bodea Ilie Călin , în calitate de manager, pe de 
altă parte, 
 
 

au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare. 
 
 
Art.2 Obiectul Protocolului de colaborare 
 

Obiectul prezentului protocol de colaborare este stabilirea cadrului formal de colaborare 
între părţi în vederea îmbunătăţirii calității serviciilor medicale 

 
 
Art.3 Durata Protocolului de colaborare 

 
Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare în momentul semnării sale de către ambele 
părţi şi este valabil pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act 
adiţional. 
 
 
 



 
Art.4 Responsabilităţile părţilor 
 
4.1Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni se obligă: 

 

a) sa desemneze o persoană de contact pentru a asigura buna desfasurare a 
activităților avute în vedere, la momentul încheierii acestui protocol; 
b) sa facă cunoscut prezentul Protocol medicilor prescriptori ai Spitalului de Boli 
Cronice Cîmpeni , care îsi vor asuma rolul de coordonator al desfasurarii actului 
medical si dupa  externarea  pacienților, astfel incat personalul desemnat de furnizor ca 
manager  de caz  sa poata lua legatura cel putin  telefonic cu medicul prescriptor ori de 
cate ori situatia  o impune; 

d) medicul prescriptor al  Spitalului de Boli Cronice Cîmpeni va institui tratamentul 
adecvat inainte de externarea pacientului si va completa formularul de recomandare 
pentru ingrijiri medicale la domiciliu, cu serviciile care trebuie asigurate de către 
furnizor – Crucea Roşie Română Filiala Alba; 
e) să promoveze activităţile Crucii Roşii Române Filiala Alba în cadrul Spitalului de 
Boli Cronice Cîmpeni; 
f) să promoveze în rândul personalului propriu activitatea de formare profesională a 
Filialei de Cruce Roşie a Judeţului Alba în domeniul igienei şi al pregătirii infirmierelor.  
 

4.2.   Asociaţia Steaua Speranţei se obligă: 

 
1. sa desemneze o persoană de contact pentru a asigura buna desfasurare a 

activităților avute în vedere la momemntul încheierii acestui protocol; 
2. să răspundă pozitiv solicitărilor de acordare a îngrijirilor medicale la domiciliu, 

venite din partea Spitalului de Boli Cronice Cîmpeni; 
3. Să ofere la nevoie servicii de formare profesională pentru personalul propriu şi 

personalul contractant în domeniul igienei, al primului ajutor de bază ş.a.  
4. Să dezvolte campanii  de prevenire şi de combatere a consumului de alcool, tutun 

şi droguri, de prevenire şi de combatere a violenţei în familie precum şi 
comportament delincvent; 

 

Art.5  Informarea reciprocă 
5.1. Părțile vor depune diligenţele necesare înştiinţării cu privire la orice modificare care 
intervine cu privire la asumarea obligaţiilor legale şi a celor care rezultă din prezentul protocol 
de colaborare, în cel mai scurt timp posibil. 

5.2. Datele şi informaţiile furnizate, precum şi măsurile stabilite în cadrul aplicării prevederilor 
prezentului protocol sunt supuse regimului confidenţialităţii şi nu pot fi făcute publice decât în 
cadrul şi în condiţiile legale sau cele convenite de părţi. 



5.3  Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor pe care 
le vor deține ca urmare a executării clauzelor prezentului protocol de colaborare. 

 
Art.6 Comunicarea între părţi 
 
Persoanele responsabile cu menţinerea legăturii cu cealaltă parte şi coordonatele de contact 
ale acestora sunt: 
1. din partea Spitalului de Boli Cronice Cîmpeni: 

Manager Ing.Ec. Bodea Ilie Călin , mobil 0740253524.;  
e-mail: .sanatoriultbc@yahoo.com                                                 

2. din partea Asociaţia Steaua Speranţei 
Huttemann-Boca Sybille , mobil0358105846. 

Comunicarea între părţi se va face în scris, prin e-mail, poştă sau telefonic. 
 
Art. 7 Dispoziţii finale 

a) Nicio prevedere a prezentului protocol de colaborare nu poate prejudicia drepturile, 
îndatoririle şi responsabilităţile niciuneia dintre părți, aşa cum ele decurg din 
prevederile legislaţiei în vigoare în baza căreia sunt înfiinţate şi îşi desfăşoară 
activitatea. 

b) Protocolul de colaborare se poate modifica si/sau completa prin act adiţional semnat de 
ambele părţi la iniţiativa oricăreia dintre acestea. Partea care are iniţiativa modificării 
şi/sau completării protocolului de colaborare va transmite celeilalte părţi spre analiză 
propunerile sale motivate cu un preaviz de 30 de zile. 

c) Protocolul de colaborare poate fi denunțat la solicitarea motivată a uneia dinte părţi, în 
scris, cu un preaviz de 30 de zile. 

d) Prezentul protocol de colaborare are 3 pagini şi se încheie în două exemplare, ambele cu 
valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

 

 
 

     din partea                         din partea 

 SPITALUL DE BOLI CRONICE CÎMPENI                           Asociaţia Steaua Speranţei 

  Ing. Ec. Bodea Ilie Călin                                                 HUTTEMANN-BOCA SYBILLE                 
                                                                                    

 


