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ACORD DE PARTENERIAT
ÎNTRE
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET" DIN BUCUREŞTI - FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE,
ECONOMICE Şl ADMINISTRATIVE, CRAIOVA, ROMÂNIA
Şl
ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
Art. 1. PĂRŢILE PARTENERIATULUI
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET" din Bucureşti, ROMÂNIA - FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE,
ECONOMICE Şl ADMINISTRATIVE, CRAIOVA, cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Ion Ghica, Nr. 13,
Sector 3, Bucureşti, Cod postai: 030045, Telefon: (004021) 455.1000 E-mail: info@spiruharet.ro,
reprezentată prin RECTOR, Conf. univ. dr. Aurelian A. BONDREA şi DECAN, Conf. univ. dr. Manuel
Cristian FIRICĂ, denumită în continuare USH-FSJEA
Ş>
ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ din Chişinău, REPUBLICA MOLDOVA cu sediul în Mun.
Chişinău, str. laloveni, Nr. 100, MD 2070, Chişinău, Tel./ fax: 00373 28.48.71, 72.38.30. E-mail:
aap@aap.gov.md, reprezentată prin RECTOR, Doctor habilitat, profesor universitar Oleg BALAN,
denumită în continuare AAP, au încheiat prezentul Acord, privind următoarele:
ART. 2. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT
2.1. Obiectul acordului constă în parteneriatul celor două instituţii cu privire la acţiunile concrete de
colaborare între Academia de Administrare Publică şi USH-FSJEA denumiţi în continuare
PARTENERI în acest acord de PARTENERIAT, realizat în direcţiile şi domeniile specificate de 2.3.
2.2. Prezentul protocol se încheie în temeiul dispoziţiilor legale, care prevede liniile generale de
colaborare la nivel instituţional.
2.3. Având în vedere tendinţele moderne ale învăţământului şi nevoia de continuă modernizare şi
adaptare la cerinţele educaţiei la nivel European, PARTENERII au convenit desfăşurarea de
activităţi educaţionale, academice şi de cercetare comune, în scopul promovării calităţii educaţiei şi
în vederea schimburilor interinstituţionale de studenţi şi personal didactic, stabilind ca principale
obiective ale colaborării între ele următoarele acţiuni:
• Dezvoltarea cooperării universitare pe domenii de referinţă;
• Organizarea schimburilor de experienţă şi mobilităţi între cadrele didactice în domeniile de
interes comun;
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Colaborarea şi promovarea proiectelor în domeniile de excelenţă în cercetarea ştiinţifică, în
cadrul competiţiilor de proiecte internaţionale;
Promovarea reciprocă a specialiştilor în programe şi proiecte de cercetare ştiinţifică
internaţionale şi în comisii în interesul învăţământului;
Colaborarea şi atragerea unor surse de finanţare (extrabugetare) pe bază de contracte sau
convenţii formalizate;
Participarea comună la activităţi ştiinţifice organizate cu instituţii de învăţământ superior de
prestigiu; organizarea comună de manifestări ştiinţifice;
Colaborarea în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor de maşter, doctorat, abilitare;
Sprijinirea cercetării şi a activităţii didactice cu resursele comune (echipamente, produse
software, servicii etc.), corespunzător intereselor comune, avantajoase de fiecare parte;
Instituţionalizarea schimbului de publicaţii periodice sau editoriale;
Colaborarea şi promovarea proiectelor între studenţi - sesiuni de comunicări ştiinţifice,
simpozioane, mese rotunde, dezbateri publice, buletine ştiinţifice, manifestări sportive etc.;
Consilierea absolvenţilor pentru înscriere la specializările de masterat/ doctorat, dacă
instituţia de unde provin nu are specializarea dorită, însă aceasta există la universitatea
parteneră;
Dezvoltarea cooperării dintre studenţii universităţilor în domeniul cultural şi sportiv;
Abordarea problemelor de educaţie complementară şi a formării continue;
Iniţierea proiectelor de mobilitatea studenţilor;
Participarea la realizarea în comun de granturi de cercetare, care vor fi depuse la diverse
programe finanţatoare;
Organizarea cursurilor şi conferinţelor de interes comun;
Organizarea şi realizarea unor programe, studii universitare de masterat/ de doctorat şi
cursuri postuniversitare în sistem la distanţă/ online cu acordarea Diplomei Duble, Diplomă
în cotutelă;
Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifice în şcolile doctorale comune şi realizarea
doctoratului/ postdoctorat/ abilitare în cotutelă;
Organizarea în comun a studiilor de doctorat, postdoctorat (abilitare) în oricare dintre
domeniile stabilite de comun acord de către cele două părţi;
Echivalarea şi recunoaşterea reciprocă a Titlurilor, Diplomelor, Certificatelor Universitare,
Atestatelor/ Adeverinţelor de abilitare.

ART. 3. VALABILITATEA ACORDULUI DE PARTENERIAT
3.1. Prezentul acord intră în vigoare odată cu semnarea acestuia de către PARTENERI şi produce
efecte după acea dată.
3.2. Acordul de parteneriat are valabilitate 5 ani de la data semnării lui de către părţi şi poate fi
denunţat de oricare dintre părţi, fără a influenţa derularea unor proiecte deja începute, cu condiţia
ca denunţarea să se facă cu cel puţin 3 luni înainte.
3.3. Prezentul acord se prelungeşte automat pentru următorii cinci ani.
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;
- încalcă obligaţiile după notificarea scrisă şi ca 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 părţi cu cel puţin 15 zile înainte de data la care urmează să-şi producă efectele.

4.4, încetarea în condiţiile prevăzute la acest articol din prezentul acord de parteneriat nu va avea
nici un efect asupra obligaţiilor deja executate între PARTENERI.
ART. 5. FORŢA MAJORĂ
5.1. Niciunul dintre PARTENERI nu răspunde de neexecutarea la termen sau/ şi de neexecutarea în
mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii ce îi revin în baza prezentului acord de
parteneriat, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost
cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
5.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 3 zile,
producerea evenimentului şi să ia măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor.
5.3. Dacă în termen de 10 zile de la producerea evenimentului nu încetează, PARTENERII au dreptul
să notifice încetarea de drept a prezentului acord de parteneriat fără ca vreuna dintre părţi să
pretindă daune-interese.
ART. 6. CLAUZE FINALE
6.1. Modificarea prezentului acord de parteneriat se face numai prin acte adiţionale încheiate între
PARTENERII implicaţi.
6.2. Prezentul acord de parteneriat reprezintă voinţa PARTENERILOR şi înlătură orice înţelegere
verbală dintre aceştia, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
ART. 7. LITIGII
7.1. Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice
neînţelegere 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 reuşesc să rezolve în mod
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către
instanţele judecătoreşti.
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 şi în momentul
primirii.
8.3. Comunicările între PARTENERI se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris.
ART. 9. LIMBA DE COMUNICARE şi 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 şi Republica Moldova.
Colaborarea, privind avantajul reciproc, va respecta legislaţiile naţionale a Partenerilor şi va fi în
conformitate cu tratatele şi acordurile internaţionale.
ART. 10. CONFIDENŢIALITATE
10.1. PARTENERII se obligă să asigure reciproc confidenţialitatea cu privire la orice date sau
informaţii în legătura cu prezentul acord de parteneriat, inclusiv condiţiile financiare şi comerciale
ale acordului.
Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în 2 exemplare cu valoare de original, toate cu aceeaşi
putere juridică; câte 1 exemplar pentru fiecare PARTENER.
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