CORA PRINT SRL
Unitatea Protejata

str. Garii nr. 4B, loc. Alba Iulia, jud. Alba
Tel : 0731355015 /mail: office@coraprint.ro
Tel./fax. 0258817842/ 0258817822
Cod fiscal RO 43372601, J1/1225/2020
nr. Autorizaţie Unitate Protejată 37/11.02.2021
Nr. _____/_______________
ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat între:
1. Încheiat între:
Unitatea Protejata S.C. CORA PRINT S.R.L., cu sediul în Alba Iulia, str. Garii, nr. 4B, judeţul
Alba, Cod de Inregistrare Fiscala RO 43372601, cont IBAN nr. RO10BTRLRONCRT0578467901
deschis la Banca Transilvania sau RO94TREZ0025069XXX010030 deschis la Trezoreria Alba
Iulia, este abilitată să funcţioneze ca unitate protejată conform AUTORIZATIEI nr. 37 din 11.02.2021
eliberata de A.N.D.P.D.C.A şi este reprezentată legal de domnul Mosneag Virgil-administrator în
calitate de PRESTATOR
şi
2. Autoritatea/instituţia publica/persoana juridica, publica sau privata
...................................................................................................................................................., cu
sediul în ..................................................., str. ………………………....... nr. ......................................,
reprezentata de ..........................................., în calitate de ………………………….......... .
La baza încheierii prezentului acord de parteneriat, denumit în continuare acord, se au în vedere:
1. Legea nr. 448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;
2. Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
cu modificarile și completarile ulterioare date prin Hotararea 89/2010 si OUG 86/2008 care
reglementeaza activitatea persoanelor cu handicap.
3. . Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 1423/2020 privind
aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate.

Obiectivul acordului
Prezentul acord are ca obiectiv asigurarea implicării persoanei cu handicap în realizarea
produselor sau serviciilor oferite de Unitatea Protejata autorizata entitatii care opteaza pentru

prevederile art. 78 alin. (3), lit. b) din Legea nr. 448/2006 republicata, cu modificarile şi completarile
ulterioare.

Durata acordului
Prezentul acord se încheie pe o durata de un an de la data semnarii. Prezentul acord se
prelungeste de drept cu aceeasi perioada dacă niciuna dintre parţi nu notifica încetarea cu cel puţin
30 de zile înainte de data expirarii termenului pentru care a fost încheiat.
Responsabilitatile unitatii protejate autorizate
Unitatea protejata autorizata are urmatoarele responsabilitati:
1. sa implice persoana cu handicap, parţial sau integral, în activitatea de productie sau furnizare de
servicii din domeniul sau de competentă;
2. sa puna la dispozitia partenerului, la solicitarea acestuia, fisa de post a persoanei cu handicap,
întocmita conform legislatiei în vigoare, corespunzatoare pregatirii profesionale a persoanei cu
handicap.
Responsabilitaţile autoritătii/institutiei publice/persoanei juridice, publice sau private:
1. sa solicite fisa de post a persoanei/persoanelor cu handicap angajate;
2. sa promoveze activitatea depusă de persoanele cu handicap angajate.
Dispoziţii finale
1. Partile prezentului acord vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu
îndeplinirea responsabilitatilor.
2. Dacă partile nu reusesc sa rezolve în mod amiabil divergentele, fiecare poate solicita ca disputa
sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente.
3. Prezentul acord poate fi completat şi/sau modificat prin încheierea de acte adiţionale asumate de
ambii parteneri.
4. Orice comunicare între parţi referitoare la îndeplinirea prezentului acord trebuie să fie transmisă
în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atat în momentul transmiterii, cat si în momentul
primirii.
5. Comunicarile între parţi se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau posta electronica, cu
conditia confirmării în scris a comunicarii.
6. Prezentul acord de parteneriat insoteste obligatoriu contractul intre parti conform legii 448/2006
art. 78.
Prezentul acord a fost încheiat astazi, ................................, în 2 (două) exemplare originale,
cate un exemplar pentru fiecare partener.
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