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ACORD DE PARTENERIAT 
 

  Art. 1 PĂRŢILE PARTENERIATULUI  

 
UNIVERSITATEA VALAHIA din Târgoviște - FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, 
ELECTRONICĂ și TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, cu sediul în Mun. Târgoviște, Bd. Carol I, 
Nr. 2, Dâmbovița, cod 130082, reprezentată prin RECTOR, Conf. univ. dr. Călin D. OROS și 
DECAN, Conf. univ. dr. ing. Henri-George COANDĂ, denumită în continuare UVT-FIEETI, 
 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI - FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAŢII și 

CALCULATOARE cu sediul în Mun. Pitești, Str. Târgu din Vale, nr.1, jud. Argeș, 110040, 
telefon 0348/453102, fax 0348/453123, cod fiscal 4122183, reprezentată prin RECTOR, Conf. 
univ. dr. Dumitru CHIRLEȘAN și DECAN, Prof. univ. dr. ing. Nicu BIZON, denumită în 
continuare UPIT-FECC, 
 
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI - FACULTATEA DE INGINERIE 
MECANICĂ și ELECTRICĂ cu sediul în Mun. Ploiești, B-dul București, nr. 39 , cod 100680, 

reprezentată prin RECTOR, Prof. univ. dr. ing. Mihai Pascu COLOJA și DECAN, Conf. dr. ing. 
Ioan POPA, denumită în continuare UPG-FIME, 
 
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU - FACULTATEA DE INGINERIE cu sediul în 
Mun. Sibiu, B-dul Victoriei, Nr.10, jud. Sibiu, cod 550024, reprezentată prin RECTOR, Prof. 
univ. dr. ing. Ioan BONDREA și DECAN, Prof. dr. ing. Liviu Ion ROSCA, denumită în 
continuare ULBS-FI, 

  și 

 UNIVERSITATEA DIN ORADEA - FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ și 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI cu sediul în Mun. Oradea, Str. Universității nr. 1, jud. Bihor, cod 
410087, reprezentată prin RECTOR, prof. univ. dr. habil. Constantin BUNGĂU și DECAN, 
Prof. univ. dr. ing. Mircea GORDAN, denumită în continuare UO-FIETI 

încheie prezentul acord de parteneriat. 

 
 



ART. 2 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 
2.1. Obiectul acordului constă în parteneriatul celor cinci instituții privind orice acțiune concretă de 
colaborare între UVT-FIEETI, UPIT-FECC, UPG-FIME, ULBS-FI și UO-FIETI, denumiți în continuare 

PARTENERI în acest acord de PARTENERIAT, realizată prin intermediul facultăților și 
departamentelor menționate în protocol în direcțiile și domeniile specificate de 2.3. 
2.2. Prezentul protocol se încheie în temeiul dispozițiilor Constituției României și ale Legii 

Educației Naționale nr. 1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare și a acordului 
semnat la nivel de universități, care prevede liniile generale de colaborare la nivel 
instituțional. 

2.3 Având în vedere tendințele moderne ale învățământului românesc și nevoia de continuă 
modernizare și adaptare la cerințele educației la nivel European, PARTENERII au convenit 
desfășurarea de activități educaționale, academice și de cercetare comune, în scopul 
promovării calității educației și în vederea schimburilor interinstituționale de studenți și 
personal didactic, stabilind ca principale obiective ale colaborării între ele următoarele 
acțiuni: 

 Dezvoltarea cooperării universitare pe domenii de referință; 

 Armonizarea planurilor de învățământ ale specializărilor comune; 

 Organizarea unor schimburi de experiență și mobilități între cadrele didactice ale celor cinci 
universități în domeniile de interes comun; 

 Colaborarea pe proiecte și în domeniile de excelență în cercetarea științifică; colaborarea 
în parteneriat în cadrul competițiilor de proiecte naționale sau internaționale, corespunzător 
competențelor identificate; 

 Promovarea reciprocă a specialiștilor celor cinci părți în programe și proiecte de cercetare 
științifică naționale și internaționale, precum și în comisii în interesul învățământului; 

 Colaborarea în parteneriat între cele cinci entități pentru atragerea unor surse de finanțare 
(extrabugetare) pe bază de contracte sau convenții formalizate; 

 Participarea în comun la activități științifice organizate cu instituții de învățământ superior 
de prestigiu, în baza colaborărilor pe care le au individual, fiecare din cele cinci universități; 
organizarea în comun de manifestări științifice; susținerea reciprocă a demersurilor de 
publicare în revistele editate în cadrul celor cinci instituții; 

 Colaborarea în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor de licență și masterat, precum și în 
cele de susținere a tezelor de doctorat; 

  Sprijinirea activității de cercetare din universitate și a activității didactice prin punerea în 
comun a unor resurse de cercetare și didactice (echipamente, produse software, servicii 
etc.), punctual, corespunzător unor interese comune, avantajoase de fiecare parte; 

 Instituționalizarea unui schimb de publicații periodice sau editoriale;  

 Colaborarea pe proiecte și în domeniile cercetării științifice între studenții celor cinci 
universități – sesiuni de comunicări științifice, simpozioane, conferințe, mese rotunde, 
dezbateri publice, buletine științifice etc; 

 Susținerea demersurilor ce privesc practica studenților (cazare în regim de reciprocitate, 
intermediere pentru agenții economici zonali etc); 

 Consilierea absolvenților pentru înscriere la specializările de masterat, dacă instituția de 
unde provin aceștia nu are specializarea dorită, însă aceasta există la universitatea 
parteneră; 

 Dezvoltarea cooperării dintre studenții celor cinci universități în domeniul cultural și sportiv; 

 Abordarea problemelor de educație complementară și a formării continue; 

 Inițierea unor proiecte care să dezvolte mobilitatea studenților între cele cinci universități pe 
baza acumulării și transferului de credite de studiu;  

 Oferirea studenților celor cinci universități a unor cursuri și conferințe de interes comun; 

 Încurajarea dezvoltării relațiilor de colaborare a asociațiilor profesionale ale studenților 
noștri. 

 Asigurarea cazării în spatii proprii și condiții de servire a mesei în regimul studenților gazdă, 
pentru cadrele didactice și studenții ce efectuează mobilități; 



 Inițierea de programe de susținere pentru studenții cu probleme sociale deosebite. 
 
ART. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT 
3.1 Prezentul acord intră în vigoare odată cu semnarea acestuia de către PARTENERI și produce 
efecte după acea dată.  
3.2. Protocolul de colaborare are valabilitate 8 ani de la data semnării lui de către părți și poate fi 
denunțat de oricare dintre părți, fără a influența derularea unor proiecte deja începute, cu condiția 
ca denunțarea să se facă cu cel puțin 3 luni înainte.  
3.2. Prezentul acord poate fi prelungit prin acte adiționale. 
 
ART. 4 ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT 
4.1 Prezentul acord de parteneriat încetează la data de 31 decembrie 2025. 
4.2 Prezentul acord de parteneriat încetează :  
      - la împlinirea termenului contractual;   
      - de drept în condițiile prevăzute de Legea 85/2000 : 
- este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura de lichidare   

(faliment) înainte de începerea executării prezentului acord de parteneriat; 
- încalcă obligațiile sale după ce a fost avertizată printr-o notificare scrisă de către ceilalți 

PARTENERI ca o nouă nerespectare a acesteia va duce la încălcarea prezentului acord de 
parteneriat;  

- anticipat numai cu acordul PARTENERILOR. 
4.3 Partea care invocă o clauză de încetare a prevederilor prezentului acord de parteneriat o va 
notifica celorlalte părți cu cel puțin 15 zile înainte de data la care urmează să-și producă efectele. 
4.4 Încetarea în condițiile prevăzute la acest articol din prezentul acord de parteneriat nu va avea 
nici un efect asupra obligațiilor deja executate între PARTENERI. 
 
ART. 5 FORŢA MAJORĂ 
5.1 Nici unul dintre PARTENERI nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de neexecutarea în 
mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații ce îi revin în baza prezentului acord de 
parteneriat, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost 
cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege. 
5.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 3 zile, 
producerea evenimentului și să ia măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. 
5.3 Dacă în termen de 10 zile de la producerea evenimentului nu încetează, PARTENERII au 
dreptul să-și notifice încetarea de drept a prezentului acord de parteneriat fără ca vreuna dintre 
părți să pretindă daune-interese. 
 
ART. 6 CLAUZE FINALE 
6.1 Modificarea prezentului acord de parteneriat se face numai prin acte adiționale încheiate între 
PARTENERII implicați 
6.2 Prezentul acord de parteneriat reprezintă voința PARTENERILOR și înlătură orice înțelegere 
verbală dintre aceștia, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
 
ART. 7 LITIGII  
7.1  Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau legătură cu neîndeplinirea 
contractului. 
7.2  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, PARTENERII nu reușesc să rezolve în 
mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de 
către instanțele judecătorești din România.   
 
ART. 8  COMUNICĂRI 
8.1 Orice comunicare dintre PARTENERI, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
să fie transmisă în scris. 



8.2  Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul 
primirii. 
8.3  Comunicările între PARTENERI se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiția confirmării în scris. 
 
ART. 9 LIMBA CARE GUVERNEAZĂ ACORDUL DE PARTENERIAT și INTERPRETAREA 

ACESTUIA 
9.1 Limba care guvernează acordul de parteneriat este limba română. 
9.2 Acordul de parteneriat va fi interpretat conform legilor din România 
 
ART. 10 CONFIDENŢIALITATE 

10.1. PARTENERII se obligă să asigure reciproc confidențialitatea cu privire la orice date sau 
informații în legătura cu prezentul acord de parteneriat, inclusiv condițiile financiare și comerciale 
ale acordului.   



 

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat într-un număr de 5 (cinci) exemplare cu valoare de 

original, toate cu aceeași putere juridică; câte 1 exemplar pentru fiecare PARTENER: 

Universitatea VALAHIA din Târgovişte, Universitatea din Pitești, Universitatea Petrol-Gaze din 
Ploieşti, Universitatea "LUCIAN BLAGA" din Sibiu și Universitatea din Oradea. 
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