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Academia de Administrare Publică, cu sediul pe str. Ialoveni, 100, MD-2070, Chişinău (Republica
Moldova), reprezentată de Rector, doctor habilitat, profesor universitar, Oleg BALAN

şi

Universitatea Babeş-Bolyai, cu sediul pe str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, R 0 - 4 0 0 0 8 4 Cluj-Napoca
(România), reprezentată de Rector, Academician, Prof. dr. Ioan Aurel POP, în vederea stabilirii
unor legături de cooperare academică şi dezvoltării de schimburi academice şi culturale, precum şi
a cercetării sau a desfăşurării altor activităţi în comun, sunt de acord să coopereze pentru
dezvoltarea internaţionalizării în învăţământul superior.

Direcţiile de cooperare vor include orice program oferit de cele două instituţii, care contribuie la
dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare dintre părţi. Fiecare program va fi supus
evaluării şi acordului reciproc, precum şi disponibilităţii de fonduri. Astfel de programe pot
include:

a) schimburi de cadre academice, cercetători, personal administrativ sau tehnic;
b) schimburi de studenţi nivel masterat, doctorat şi post-doctorat;
c) proiecte de cercetare în comun;
d) conferinţe organizate în colaborare;
e) programe culturale comune;
f)

schimburi de materiale academice, publicaţii şi documente.
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înainte de demararea oricărei activităţi sau oricărui program comun, termenii specifici ai sprijinirii
reciproce şi cooperării vor fi discutaţi şi stabiliţi în scris de responsabilii desemnaţi de ambele
părţi.

Valabilitatea acestui acord este supusă reciprocităţii şi condiţiilor respective recomandărilor,
exprimate de ambele părţi. Termenul de valabilitate va fi ajustat cu consimţământul partenerilor.
Acest acord intră în vigoare de la data ultimei semnături şi are o valabilitate de 5 (cinci) ani.

Acordul va fi reînnoit prin consensul în scris al ambelor părţi. Fiecare dintre părţi poate propune
întreruperea colaborării prin informarea în scris a celeilalte părţi cu 6 (şase) luni înaintea încetării
activităţilor de cooperare.

Părţile sunt de acord să rezolve pe cale amiabilă orice controversă rezultată din interpretarea
prevederilor de mai sus.

în semn de conformitate, ambele părţi semnează prezentul acord în două copii, în limba română,
specificând mai jos data şi locul semnării.

Rector

Rector

Data

/b.

m

-

w

2

