
T\TRrvrE\NIUI] J7ff VALABfflrr4 rE AL AciuRD crli or

Art.20. Prezeutul Acol-d se [nc;heie pentm un an calendarlstic cu tncepere de la data semnarii
acestuia de ambele p5rti.

Art.21.  Prelungirea  acestui  Acord  este  posibila  Si  poate  fi  facuta  numai  prin  incheierea  in
forms scris5 a unui Act Aditional in acest sens, in doua exemplare. Intentia de prelungire va fi trimisa

partenerului in forma scrisa la adresa de contact convenita de parti,  cu cel putin 30 de zile inainte de
expirarea termenului acordului.

SOLUTI0NAREA LITIGHLOR

Art.22. Orice litigiu va fi solutionat pe cale amiabila.

Art.23. Papile sunt de acord sa sesizeze de indata orice nemulqumire in executarea prezentului
Acord.

Papile semnatare se obliga sa ia intai legatura telefonic la numerele de telefon ale persoanelor
de contact Si sa se straduie sa gaseasca rezolvarea imediata a oricaror probleme apar, inclusiv cele care
nu puteau fi prev5zute la momentul semnarii Acordului.

Art.24.  Nu  vor  fi  luate  in  considerare  nemulqumirile  pacientilor  fata  de  rezultatul  terapiei,
acestia avand posibilitatea sa renunte la terapie in conditiile art.4.

Art.25.  Daca nu  este posibila  solu!ionarea litigiului pe  cale amiabil5,  par!ile  sunt  de acord  sa
stabileasca   instanta   competenta   a   solutiona   litigiile   ca   fiind   instanta   competenta   de   la   sediul
Fumizorului de Servicii.

fNCETAREA ACORDULUI

Art.26. Prezentul Acord inceteaza:

a. prim ajungerea la termen dac5 acesta nu a fost prelungit prim Act Aditional semnat de ambele

parti.

b. prin denuntarea unilateral5 notificata de catre partea interesata celeilalte parti cu cel putin 30
de zile inainte de ?ncetarea acordului.

c. in cazul reorganizarii, desfiint5rii uneia dintre p5r!i potrivit Legii

d. in  cazul in  care terapeutul  desemnat  se  afla in  stare  medicala  care  nu ii permite prestarea
serviciilor pe o perioada mai mare de trei  saptamani,  dovedita cu acte medicale  sau  dac5 din motive
independente  de vointa sa  lipseste  din localitate  pe  o  perioada  mai  mare  de trei  saptamani  far5 a  fi

posibila  prelungirea  a  termenului   de  valabilitate  a  Acordului   cu  perioada  de  indisponibilitate  a
terapeutului in conditiile art.19.

e. de olin dreDt in caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a obligatiilor prevazute
in prezentul Acord de catre una din palfi.

in  acest  sens,  partea  care  invoca  neexecutarea  sau  executarea  necor'espunzatoare va  notifica
scris cealalta parte solicitand remedierea situatiei sesizate. Rezilierea Acordului opereaz5 de plin drept
daca in termen de 30 de zile de la primirea notific5rii problema nu va fi remediata.
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