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Anexa 3 

Acordul de parteneriat 

 

Asociația Cristi Vasiliu/ACV, CUI 38450479, cu sediul în TîrguMureș, strada Maramureș, 

numărul 35, județul Mureș, e-mail asociatia.cristivasiliu@gmail.com, reprezentată legal prin 

Vasiliu Delia Mihaela – Președinte, în calitate de Aplicant principal, 

Spitalul Clinic Județean Mureș, CUI 24014380, cu sediu în Tîrgu Mureș, piața Bernady 

Gyorgy, nr. 6, județul Mureș, e-mail secretariat@spitaljudeteanmures.ro, reprezentat legal 

prin manager Dr. Gîrbovan Ovidiu în calitate de Partener medical și 

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, 

 

Stabilim de comun acord să susținem propunerea de proiect „Viață pentru Nou născuți 

Mureș” depusă de Aplicantul principal Asociația Cristi Vasiliu/ACV în cadrul rundei de 

finanțare Fondul Viață pentru Nou-Născuți. 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: 

 

Roluri Aplicant ONG: 

 Coordonarea implementării proiectului prin colaborarea cu toți actorii implicați. 

 Centralizarea nevoilor secțiilor de neonatologie, neonatologie prematuriși terapiei 

intensive neonatală a Spitalului Clinic Județean Mures în ce privește echipamentele și 

aparatura medicală, respectiv soluțiile de telemedicină. 

 Identificarea și selectarea transparentă a furnizorilor pentru echipamente, 

aparatură medicala și soluții de telemedicină. 

 Derularea unei campanii de atragere de fonduri locale pentru asigurarea 

cofinanțării sumei de 40.660 lei conform bugetului proiectului și 45.000 lei pentru 

dezvoltarea proiectului de dotare cu soluție de telemedicină a secției de terapie intensivă 

neonatala a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureș (secția de nivel III din 

județ), având în vedere aprobarea condiționată a soluției de telemedicină pentru terapia 

neonatală a Spitalului Clinic Judeţean Mureș. 

 Monitorizarea și raportarea achizițiilor, instalării și instruirii personalului ce va 

utiliza echipamentele și aparatele vizate, respectiv soluțiile de telemedicină. 
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 Realizarea recepției echipamentelor și aparaturii medicale, a soluțiilor de 

telemedicină. 

 Realizarea rapoartelor lunare de progres specific proiectului și a rapoartelor 

finale: narativ și financiar. 

 Donarea echipamentelor, aparaturii medicale și a soluțiilor de telemedicină, către 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş, la finalul proiectului. 

 Comunicarea proiectului și a stadiilor de implementare a acestora. 

 

Roluri Partener medical: 

 Prioritizarea nevoilor, serviciilor medicale care pot crește calitatea îngrijirii 

medicale, a pacienților nou-născuți, respectiv transferul micuților pacienți cu riscuri 

majore, către unitățile medicale corespunzătoare. 

 Evaluarea stării actuale a echipamentelor și aparaturii medicale utilizate Ia 

tratarea pacienților, dar și a spațiilor medicale. 

 Identificarea și prioritizarea nevoilor legate de îngrijirea adecvată a nou-născuților, 

a necesarului desfășurării optime a proiectelor (a tipului de echipamente și aparatură 

medicală, a soluțiilor de telemedicină și a cerinţelor tehnice pentru acestea, a necesarului 

aferent renovării). 

 Identificarea și selectarea transparentă a furnizorilor ce vor fi implicaţi 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 achiziționate pentru 

beneficiarul direct al Proiectului. 

 Colaborarea cu Aplicantul de proiect în realizarea campaniei de atragere de 

fonduri, dacă este cazul. 

 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 unitatea medicală vizată de 

proiect pentru vizite de monitorizare. 

 Realizarea recepţiei echipamentelor și aparaturii medicale, a soluţiilor de 

telemedicină, a spaţiilor tehnico-medicale renovate.  

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

utilizare a echipamentelor medicale (organizate de furnizori), acolo unde este cazul. 

 Asigurarea accesului Aplicantului de proiect și a reprezentanţilor finanţatorului la 
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toate documentele/autorizaţiile pe care le deţine unitatea medicală, care au legătură cu 

buna implementare a proiectului. 

 Comunicarea proiectului și a stadiilor de implementare a acestora. 

 Asumarea costurilor de mentenanță pentru echipamentele/aparatura medicală 

achiziționată, odată ce acestea depășesc perioada de garanție pentru următorii 5 ani, din 

bugetul propriu al spitalului, buget estimativ 80.000 lei fără TVA. 

 Raportarea constantă a modului în care echipamentele sunt utilizate și rezultatele 

medicale obţinute, eventuale provocări sau nevoi de dezvoltare ulterioară și furnizarea 

accesului la documente justificative ale acestor progrese/provocări. 

 

Roluri Partener instituție/ autoritate publică: 

 Evaluarea, alături de Aplicant și partener, a nevoilor de echipamente/aparate 

solicitate. 

 Cofinanțarea prezentului proiect cu 100.000 lei din bugetul total al proiectului. 

 Susținerea campaniei de atragere de fonduri, dacă ONG-ul aplicant va derula o 

asemenea campanie. 

 Monitorizarea și realizarea recepției, alături de reprezentanții spitalului și a 

Aplicantului, a echipamentelor și aparaturii medicale, a solutiilor de telemedicină, după  

acestea vor face obiectul proiectului “Viaţă pentru Nou Născuți Mureș ”. 

 Comunicarea proiectului și a stadiilor de implementare a acestora. 

 

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

932.410 RON, suma de 791.750 RON este solicitată ca finanțare în cadrul rundei de 

finanțare Fondul Viață pentru Nou-Născuți, iar suma de 140.660 RON reprezintă 

cofinanțare, după cum urmează: 

Aport propriu Consiliul Județean Mureș 100.000 lei. 

Cofinanțare asigurată de Asociația Cristi Vasiliu 40.660 lei. 

 

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, cu respectarea contractului de finanţare încheiat cu Fundaţia 

Vodafone şi fără ca plăţile cumulate să depăşească suma de 100.000 lei. În termen de 10 

zile de la efectuarea plăţii/plăţilor, asociaţia va transmite Consiliului Judeţean Mureş copii 

după documentele justificative privind cheltuielile efectuate, ordinele de plată şi extrasele 

de cont care dovedesc efectuarea plăţii/plăţilor.  
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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. 

 

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, Consiliul Județean Mureș își asumă dezvoltarea 

capacității de operare a  secției de neonatologie, respectiv a secției de terapie intensivă 

neonatală a spitalului public Spitalul Clinic Județean Mureș pe următorii 2 ani, conform 

planului de dezvoltare1 prin care se dorește: 

Investiții planificate:  

Igienizarea saloanelor secției Neonatologie inclusiv terapie intensivă și a spațiilor comune. 

Dotări planificate: 

Aparatură nemedicală în completarea dotărilor propuse: mobilier nemedical pentru 

organizarea și depozitarea materialelor necesare în activitatea curentă și altă aparatură în 

completare propuse: cântar neonatal, pulsoximetre, spirometre, etc.. 

Plan de dezvoltare a organigramei 

Spitalul Clinic Județean Mureș dispune de resursa umană pregătită din punct de vedere 

profesional, necesară pentru asigurarea continuității activității și creșterii calității actului 

medical. Medicii secțiilor de neonatologie vor participa periodic la minim două 

conferințe/an/medic, minim 2 ședințe de instruire și cursuri de formare profesională și 

actualizare a cunoștințelor cu noutățile din domeniu pentru medic. 

 

Sursele de finanțare vizate pentru aceste dezvoltări viitoare sunt:  

Fonduri nerambursabile si cofinanțarea asigurată din Bugetul de Stat şi Bugetul Local. 

 

Comunicările între parteneri se vor face prin telefon sau e-mail cu condiția confirmării în 

scris a primirii comunicării pe următoarele date de contact: 

Pentru Asociația Cristi Vasiliu/ACV 

e-mail: asociatia.cristivasiliu@gmail.com, tel. 0749-282.282 

Pentru Spitalul Clinic Județean Mureș 

                                                           
1
https://spitaljudeteanmures.ro/scjm2/index.php/comitet-director/ 
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e-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro, tel. 0756-212.961 

Pentru Consiliul Județean Mureș 

e-mail: cjmures@cjmures.ro, tel. 0265-263.342 (Secretariat general) 

Prezentul acord de parteneriat conține 5 pagini și a fost încheiat astăzi, _____________, 

în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

ONG Asociația Cristi 

Vasiliu 

Spitalul Clinic Județean 

Mureș 

Consiliul Județean Mureș 

Președinte 

Vasiliu Delia Mihaela 

 

 

 

 

Manager,  

Dr. Gîrbovan Ovidiu 

 

 

 

 

 

 

Președinte, 

Péter Ferenc 
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