
 

 

ACORD CADRU DE COLABORARE 

 

 

 

Art.1 Părţile semnatare 
 

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT), cu sediul în Timişoara, P-ţa Victoriei, nr. 2, jud. 

Timiş, având CF 4269282 şi contul nr. RO29TREZ62120f330800XXXX, deschis la Trezoreria 

Timişoara, prin reprezentantul său legal, Rector prof.univ. dr. ing. Viorel-Aurel Şerban 

     şi 

  S.C........ , cu sediul în .........  avînd CUI  ..... şi contul nr......., deschis la Banca......, prin 

reprezentantul său legal,  Dna./ Dl. … . 

       

Art. 2 Obiectivele acordului 
 

 Prezentul acord stabileşte cadrul de colaborare dintre părţile semnatare sus menţionate. 

Parteneriatul se bazează pe recunoaşterea intereselor comune în domeniile de competenţă, pe 

deschidere şi bună credinţă reciprocă, având ca scop dezvoltarea relaţiilor de cooperare între cele două 

părţi prin realizarea de activităţi complementare. 

Părţile convin să coopereze în una sau în mai multe din următoarele direcţii: 

 intensificarea activităţilor de cercetare - dezvoltare şi promovarea transferului tehnologic, în special pe 

domenii de prioritate europeană sau de interes economic pentru România, domenii de cercetare - 

dezvoltare comune celor doi parteneri contractuali; 

 promovarea unor programe de formare continuă, studii postuniversitare şi masterale, doctorate, teme 

de cercetare; 

  asigurarea cadrului pentru efectuarea practicii şi a unor activitaţi aplicative de către studenţii UPT  în 

cadrul societăţii partenere; 

 generarea de rezultate de interes economic şi stimularea transformării rezultatelor de cercetare în 

produse, tehnologii şi servicii noi sau îmbunătăţite, cu cerere pe piaţă; 

 dezvoltarea infrastructurii de cercetare; 

 dezvoltarea resursei umane angajate în cercetare şi producţie ; 

 înfiinţarea de laboratoare integrate de cercetare; 

 identificarea şi promovarea ofertelor sau a oportunităţilor S.C...... destinate studenţilor şi absolvenţilor 

UPT precum şi promovării UPT - prin intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din 

cadrul UPT sau altor structuri/organizaţii cu competenţe în domeniu; 

 facilitarea reciprocă a relaţiilor de cooperare cu alte părţi interesate, în domeniile de interes comune ale 

părţilor, prin promovarea reciprocă a imaginii publice a partenerilor. 

 

Art. 3 Implementarea acordului 
 

Pentru implementarea fiecărei acţiuni/program din cadrul obiectivelor prezentului acord, se vor 

încheia acte adiţionale acestui acord cadru (contracte de cercetare, asistenţă tehnică,  protocol de practică, 

training, etc.). 

 

Art. 4 Durata acordului 
 

 Prezentul acord se încheie pentru o durată de  .....ani şi va intra în vigoare la data semnării lui de 

către părţi. În cazul în care părțile nu notifică în scris și expres încetarea acordului la termenul convenit 

inițial, acesta  se prelungește automat pe o perioadă nedeterminată. 

 

Art.5 Reprezentarea părţilor 

Fiecare parte îşi va desemna câte un responsabil pentru coordonarea activităţilor desfăşurate în 

colaborare.  

 

 



 

   Art.6 Clauze finale 
 

Părţile au convenit ca toate neînţelegerile decurgând din executarea prezentului acord şi actelor 

adiţionale să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor. În cazul în care nu este posibilă 

rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

Prezentul acord, conţinând 2 pagini, a fost încheiat azi ...zz/ll/aaaa....într-un număr de 2 (două) 

exemplare originale, ambele cu valoare juridică egală. 

 

Universitatea  Politehnica  Timişoara 

 

 

RECTOR, 

 

Prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel ŞERBAN 

 

 

 

Birou Juridic, 

SC...     

SC... 
 

DIRECTOR/PREȘEDINTE,                  

       

 Nume si prenume 

         

 

 
 
            

                            

 

       

 

 

 

  


