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Preambul
Pentru dezvoltarea procesului de cercetare şi învăţământ.
Pentru extinderea cercetării ştiinţifice academice şi sprijinirea cadrelor didactice şi studenţilor în
dezvoltarea unor teme de cercetare multidisciplinare.
Pentru iniţierea şi derularea în parteneriat a unor proiecte europene.
Universitatea „Andrei Şaguna" din Constanţa şi Academia de Administrare Publică de pe lângă
Preşedintele Republicii Moldova convin să stabilească un program de colaborare educaţională şi ştiinţifică, de
promovare de relaţii de lucru şi extinderea cooperării internaţionale.
Obiectivul central al protocolului
Este perfecţionarea continuă şi îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică în
cadrul şi conform strategiilor educaţionale ale celor două instituţii.
Articolul 1
Părţile vor dezvolta şi încuraja schimbul de cadre didactice, studenţi, informaţii profesionale şi ştiinţifice în
domenii de interes comun, în condiţii de beneficiu mutual şi reciprocitate. Schimburile vor include cercetarea,
instruirea didactică, participarea la conferinţe, seminarii şi simpozioane precum şi alte activităţi educative şi de
cercetare, pentru care părţile se vor informa şi se vor sprijini reciproc în organizarea şi desfăşurare.
Părţile vor promova reciproc specialiştii celor două instituţii prin includerea lor în comisiile ştiinţifice de
concurs, comitetele ştiinţifice ale manifestărilor şi publicaţiilor şi prin alte forme pe care le consideră oportune.
Articolul 2
Fiecare parte va încuraja participarea în proiecte comune de cercetare, educaţie şi formare continuă între
colective şi membrii săi. Domeniile şi obiectivele acestor proiecte vor fi stabilite prin protocoale directe în
condiţiile stipulate la Articolul 1 şi conform unei tematici generale specificate în anexe la prezentul protocol de
colaborare. Anexele vor fi semnate de coordonatorii desemnaţi de cele două instituţii.
Părţile vor acorda o atenţie prioritară parteneriatului lor în proiecte cu finanţare europeană.
Articolul 3
Părţile vor organiza în comun manifestări ştiinţifice, vor edita lucrări ştiinţifice în coediţie prin editurile proprii
şi vor organiza în comun cursuri postuniversitare, de masterat sau doctorat.
Părţile susţin schimbul de cărţi, reviste, materiale educaţionale şi publicaţii ştiinţifice pe baza acordului mutual
şi în condiţiile respectării normelor interne valabile pentru fiecare parte. De asemenea convin să se sprijine
reciproc în dezvoltare unor module educaţionale de interes comun.

Articolul 4
Părţile se vor sprijini reciproc, în dezvoltare de noi proiecte de cercetare şi noi planuri de învăţământ având
drept scop flexibilizarea ambelor procese precum şi creşterea gradului de atractivitate în raport cu partenerii
externi şi grupurile ţintă.
Articolul 5
Prezentul Protocol se încheie pe o perioadă de 5 ani, începând cu data semnării şi poate să fie reînnoit.
Nedenunţarea sa la împlinirea termenului valorează o prelungire tacită pe încă o perioadă de 5 ani.
Protocolul poate fi modificat sau completat doar cu acordul scris al ambelor părţi.
Articolul 6
Prezentul protocol de colaborare a fost semnat şi intră in vigoare la data de 13 septembrie 2013.
Redactat în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte.

