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ACORD DE COOPERARE
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Romania (ULBS), Instituţie publică de
învăţământ superior de stat acreditată, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 10, CUI
4480173, reprezentată legal prin Rector, prof.univ.dr.ing. Constantin Oprean
Şi
Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Instituţie
publică de învăţământ superior de stat acreditată, cu sediul în Chişinău, str. Ialoveni nr. 100,
reprezentată legal prin Rector, prof.univ. doctor habilitat Vasile Marina
şi-au exprimat dorinţa şi au convenit a stabili relaţii de colaborare directă cu scopul de a:
-

iniţia şi a coopera pentru dezvoltarea unor cercetări originale şi aplicabile de
interes comun.

-

coopera în vederea îmbunătăţirii programelor de învăţământ şi organizarea
procesului de învăţământ.
S-a stabilit că scopul ce va fi urmărit în cadrul acestui acord este crearea unui mediu

propice pentru un schimb liber şi deschis de idei în scopul creării excelenţei în cercetare, şi
educaţie.
I.

Cele două părţi au fost de acord cu următoarele:
1. Schimburi de experienţă în domeniul cercetării ştiinţifice şi pregătire a
specialiştilor.

2. Schimburi de doctoranzi.
3. Participarea la programe de cercetare respectând proprietatea intelectuală în
acord cu reglementările legale ale fiecărei părţi.
4. Procurarea de fonduri din alte surse pentru activităţile desfăşurate în cadrul
acestui program.
5. Realizarea unui schimb de programe de studiu şi curricula.
II.

Părţile pot organiza programe de studiu comune cu respectarea legislaţiei în
vigoare şi recunoaşterea reciprocă a acestora.

III.

Părţile sunt de acord ca facultăţile din cadrul fiecărei universităţi, preluând o
sarcină specifică în cadrul acordului, să o concretizeze în încheierea de contracte
bilaterale. Aceste contracte vor specifica detaliile de cooperare, sumele şi sursele
de finanţare pentru

respectivul proiect comun, şi sunt anexe la acordul de

cooperare.
IV.

Acordul prezent este iniţiat pentru o perioadă nelimitată de timp. El va putea fi
denunţat de una dintre părţi în urma unui preaviz trimis în scris celeilalte părţi cu
şase luni înainte.

Prezentul acord s-a încheiat astăzi, 0<* 4 i O 4A , în patru exemplare originale, în limba
română; câte două pentru fiecare parte.
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