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Acord de parteneriat proiectul  

„Digitalizare la Spitalul Clinic Județean Mureș” 

 

Părțile semnatare: 

Asociația Cristi Vasiliu, având CUI 38450479, cu sediul în Târgu Mureș, strada 

Maramureș, numărul 35, județul Mureș, email asociația.cristivasiliu@gmail.ro,  

reprezentată legal prin Vasiliu Delia Mihaela – Președinte, în calitate de Aplicant 

principal, în continuare: ACV,  

 

Consiliul Județean Mureș, autoritate publică constituită la nivelul unităţii administrativ-

teritoriale Județul Mureș, cu sediul în Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.1, având CUI 

4322980, e-mail cjmures@cjmures.ro, reprezentat legal prin președinte Péter Ferenc în 

calitate de Partener instituție/ autoritate publică, 

 

Spitalul Clinic Județean Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, str. Bernady Gyorgy nr. 6, 

jud. Mureș, e-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro, reprezentat legal prin manager  

Dr. Gîrbovan Ovidiu, în calitate de Partener medical, în continuare: SCJ Mureș, 

 

Stabilim de comun acord să susținem propunerea de proiect „Digitalizare la Spitalul Clinic 

Judeţean Mures” depusă de Aplicantul principal Asociația Cristi Vasiliu în cadrul rundei 

de finanțare Fondul pentru Fapte Bune, ediția 2021, finanțat de către Fundația 

Vodafone. Ca parteneri ai acestui proiect, ne asumăm următoarele roluri în cadrul 

proiectului, pentru a asigura buna desfășurare a activităților, ținând cont de calendarul de 

activități și bugetul asumate: 

 

Rolurile Aplicantului ACV: 

 Coordonarea implementării proiectului prin colaborarea cu toți actorii implicați. 

 Centralizarea nevoilor Spitalului Clinic Județean Mureş în ce privește nevoile şi 

posibilitățile implementării unor soluții de digitalizare în cadrul SCJ Mureș. 

 Identificarea și selectarea transparentă a furnizorilor pentru echipamentele și soluțiile 

identificate. 

 Coordonarea campaniilor de atragere de fonduri locale, dacă este cazul. 

 Monitorizarea și raportarea achizițiilor, instalării și instruirii personalului ce va utiliza 

soluțiile vizate. 

 Realizarea recepției echipamentelor, aparaturii medicale și soluțiilor de digitalizare. 

 Realizarea rapoartelor lunare de progres specific proiectului și a rapoartelor finale: 

narativ si financiar. 

 Donarea echipamentelor, aparaturii medicale și a soluțiilor de digitalizare către Spitalul 

Clinic Județean Mureș, la finalul proiectului. 
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Roluri Partener instituție/ autoritate publică: 

 Finanțarea prezentului proiect prin suportarea de către CJ Mures a 15% din valoarea 

totală a proiectului, exclusiv contravaloarea aportului consilierului juridic şi expert GDPR. 

 Susținerea campaniei de atragere fonduri dacă ACV va derula o asemenea campanie. 

 Monitorizarea și realizarea recepției alături de reprezentanții spitalului și a aplicantului, 

a echipamentelor și aparaturii medicale, a soluțiilor de digitalizare, care fac obiectul 

proiectului „Digitalizare la Spitalul Clinic Județean Mureș”. 

 

Roluri Partener medical: 

 Prioritizarea secțiilor în care vor fi implementate soluțiile digitale, în cazul în care 

acestea nu pot fi implementate în întreaga unitate medicală. 

 Punerea la dispoziția aplicantului a tuturor informațiilor necesare pentru identificarea 

soluției digitale optime care poate fi implementată și integrată în circuitul SCJ Mureș. 

 Identificarea și selectarea transparentă a furnizorilor ce vor fi implicați în buna derulare 

a proiectului, alături de Aplicant. 

 Obținerea autorizațiilor și autorizărilor necesare punerii în aplicare a prezentului Acord, 

inclusiv cele de punere în funcțiune a echipamentelor si soluțiilor achiziționate pentru 

beneficiarul direct al Proiectului. 

 Colaborarea cu Aplicantul de proiect în realizarea campaniei de atragere de fonduri, 

dacă acesta o va derula. 

 Comunicarea constantă cu Aplicantul de Proiect cu privire la evoluţia etapelor 

proiectului. 

 Facilitarea accesului furnizorilor de servicii implicaţi în proiect, conform unui plan de 

activităţi prestabilit împreună cu Aplicantul de proiect. 

 Facilitarea accesului reprezentanţilor finanţatorului în secțiile medicale vizate de 

proiect pentru vizite de monitorizare. 

 Realizarea recepţiei echipamentelor, a aparaturii, a soluţiilor de digitalizare și a oricăror 

altor dotări tehnice ce fac obiectul proiectului. 

 Implicarea echipei medicale în sesiunile de instruire cu privire la modul de utilizare a 

echipamentelor medicale, a aparaturii, a soluţiilor de digitalizare și a oricăror altor dotări 

tehnice ce fac obiectul proiectului (organizate de furnizori), unde este cazul. 

 Cofinanțarea proiectului prin suportarea de către SCJ Mures a tuturor cheltuielilor 

ocazionate de prelucrarea, păstrarea, stocarea şi gestionarea datelor obținute / rezultate din 

implementarea, utilizarea și exploatarea soluțiilor de digitalizare achiziționate pentru 

beneficiarii direcți. 

 Cofinanțarea proiectului prin suportarea de către SCJ Mures a tuturor cheltuielilor 

ocazionate de conexiunea și comunicarea prin internet a echipamentelor, a aparaturii, a 

soluțiilor de digitalizare și a oricăror altor dotări tehnice ce fac obiectul proiectului. 
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 Asigurarea accesului Aplicantului de proiect și a reprezentanţilor finanţatorului la toate 

documentele/autorizaţiile pe care le deţine unitatea medicală și care au legătură cu 

proiectul sau sunt necesare / utile pentru buna implementare a proiectului. 

 Raportarea și comunicarea constantă către Aplicantul de proiect și reprezentanţii 

finanţatorului a tuturor informațiilor cu privire la modul în care infrastructura tehnică și 

soluția digitală sunt utilizate, rezultatele medicale obţinute, eventuale provocări sau nevoi 

de dezvoltare ulterioară, precum și furnizarea accesului la documente justificative ale 

acestor progrese/provocări. 

 Asigurarea serviciilor de mentenanță și de funcționare în condiții optime, precum și 

acoperirea, din resurse proprii, a costurilor de service pentru echipamentele, aparatura 

medicală, soluțiile de digitalizare precum și pentru orice alte dotări achiziționate în baza 

proiectului, inclusiv odată ce aceste bunuri depășesc perioada de garanție. 

 

Partenerii proiectului susțin, de comun acord, că bugetul total al proiectului este de 

342.654 lei, finanţat după cum urmează: 

- 289.131 lei sumă solicitată ca finanțare în cadrul rundei de finanțare Fondul pentru 
Fapte Bune (85% din bugetul proiectului, exclusiv contravaloarea aportului 

consilierului juridic şi expert GDPR) – Fundaţia Vodafone,  

- 51.023 lei finanțare de la Consiliul Județean Mureș (15% din bugetul proiectului , 

exclusiv contravaloarea aportului consilierului juridic şi expert GDPR), 

- 2.500 lei aportul ACV sub formă de consiliere juridică GDPR asigurată de către un 

voluntar. 

 

De asemenea, partenerii își asumă că în cazul modificărilor bugetare sau de proiect, vor 

comunica transparent și în cel mai scurt timp orice intenție de modificare cu organizatorii 

programului de finanțare.  

 

Ca urmare a acestui parteneriat, SCJ Mureş își asumă: 

 asigurarea dotărilor și a interfețelor necesare aplicării tuturor funcționalităților soluției, 

în toate structurile sale conexe implicate (farmacie, imagistică, laborator). 

 crearea, avizarea și implementarea procedurilor de lucru în sensul utilizării soluției 

digitale de către structurile sale impactate. 

 aplicarea și utilizarea de către beneficiarii direcți – secțiile în care soluția se 

implementează -  exclusiv a soluției digitale implementate, în toate procedurile și fluxurile 

pe care aceasta le furnizează, în spiritul reducerii sau eliminării suportului de hârtie. 

 asigurarea stocării și gestionării datelor generate de utilizarea soluției digitale 

achiziționate. 

 promovarea către personalul propriu, unitățile medicale din județ și publicul larg, prin 

toate canalele de comunicare (site, social media, comunicări și interviuri în mass media) a 

beneficiilor soluției implementate. 
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Sumele reprezentând finanțare de la Consiliul Județean Mureș se vor vira în contul deschis 

pe numele Asociației Cristi Vasiliu în termen de 10 zile de la primirea cererii de 

alimentare a contului însoţită de documentele justificative privind cheltuielile solicitate, în 

procent de maximum 15% din valoarea acestora, cu respectarea contractului de finanţare 

încheiat cu Fundaţia Vodafone şi fără ca plăţile cumulate să depăşească suma de 51.023 

lei, În termen de 10 zile de la efectuarea plăţii/plăţilor, asociaţia va transmite Consiliului 

Judeţean Mureş copii după ordinele de plată şi extrasele de cont care dovedesc efectuarea 

plăţii/plăţilor.  

 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează 

la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Dacă 

perioada de valabilitate a Contractului de finanțare se prelungește prin act adițional, 

perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat se prelungește conform perioadei de 

valabilitate a contractului de finanțare. 

 

Părţile garantează că reprezentanții numiți, ale căror semnături apar mai jos, au fost 

investiți, la data semnării prezentului acord de parteneriat, cu toate puterile legale de a 

semna și executa prezentul acord de parteneriat. 

 

Prezentul acord de parteneriat conține 3 pagini și a fost încheiat astăzi,             , la Târgu 

Mureș, în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Consiliul Județean Mureș 

Péter Ferenc 

Președinte 

 

 

 

Asociația Cristi Vasiliu                     Spitalul Clinic Județean Mureș 

 Vasiliu Delia Mihaela                                   Gîrbovan Ovidiu 

        Președinte                                Manager 

 

 

 

 

                                        Negrea Ioana 

                             Director financiar-contabil 


