UNIVERSITATEA
ALEXANDRU IOAN C I
INTRARE „ip '
IEŞIRE
IRE
ziua

-o
e
r-w

h

Ic

V
.

#

î*

*t

AAP *
ACORD DE COLABORARE
dintre
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Şi
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, România
privind cooperarea în domeniul educaţiei, ştiinţei şi cercetării
1. Părţile:
1.1. Academia de Administrare Publică din Republica Moldova, cu sediul
în mun. Chişinău, str. Ialoveni 100, cod poştal 2070, tel. (+ 373 22) 72 38 30; fax.
28 40 71; E-mail: aap@aap.gov.md, reprezentată prin prof. univ., dr. hab. Oleg
BALAN, cu funcţia de Rector, menţionată în continuare ca AAP, pe de o parte şi
1.2.Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, România, cu sediul în Iaşi,
Bdv. Carol I n r . l l , tel. + 400232.201201, E-mail: contact@uaic.ro, cod fiscal
4701126, cont bancar IBAN: R096TREZ 26 F 650601203030X deschis la
Trezoreria Iaşi, reprezentată prin Ordonator de credite, prof.univ.dr. Mihaela
ONOFREI, tel + 40 232 201019, fax. + 40 232 201201, E-mail: onofrei@uaic.ro
(în continuare - părţi contractante), au convenit semnarea prezentului Acord de
colaborare, care prevede următoarele:
2. Scopul Acordului
Scopul prezentului Acord este stabilirea cadrului general de colaborare în
domeniul educaţiei, ştiinţei şi cercetării.
3. Obiectivele Acordului
3.1. Constituirea unor grupuri mixte de cercetători şi cadre didactice pentru
efectuarea unor cercetări fundamentale finalizate prin tratate, publicaţii periodice,
culegeri de studii, activităţi ştiinţifice (conferinţe internaţionale, simpozioane, mese
rotunde).
3.2. Schimb de literatură ştiinţifică, educaţională şi metodică şi de informaţii
statistice conform prevederilor stabilite de dreptul de autor.

3.3. Participarea la elaborarea şi realizarea în comun a proiectelor în
domeniile de referinţă, care vor fi depuse la diverse programe finanţatoare.
3.4. Acordarea de consultanţă de specialitate instituţiilor publice şi private.
3.5. Facilitarea studierii bunelor practici, efectuării schimbului de experienţă
de către personalul şi studenţii Academiei/ Universităţii, personalul din autorităţile
publice.
3.6. Crearea condiţiilor pentru efectuarea stagiului de către studenţi,
mobilitatea academică a studenţilor şi a cadrelor didactice.
4. Perioada de valabilitate, condiţiile de modificare şi încetare a Acordului
4.1. Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării şi se încheie pe o
perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire a duratei lui prin act adiţional.
4.2. Fiecare dintre Părţi poate rezilia prezentul Acord în orice moment printro notificare în scris adresată celeilalte Părţi. In cazul notificării, prezentul Acord îşi
pierde valabilitatea în termen de 60 de zile de la primirea acesteia de către cealaltă
Parte Contractantă.
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4.3. Prevederile punctuale şi obligaţiile concrete ce revin Părţilor în
realizarea obiectivelor Acordului vor fi dezvoltate prin acte adiţionale, parte
integrantă a acestuia, care intră în vigoare în acelaşi mod, ca şi prezentul Acord.
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4.4. In scopul realizării obiectivelor, Părţile vor pune la dispoziţie baza
informaţională, materială, precum şi resursele umane necesare.
Acordul este încheiat la 28 septembrie 2017 în două exemplare în limba română.
Toate textele au aceiaşi putere juridică pentru fiecare dintre Părţi.
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