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R O M Â N I A 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR” 
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Bucuresti 

tel: 021.330.84.90 , 021.330.99.56; fax: 021330.87.74 E-mail: office@ucdc.ro  

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

  Nr………/…… 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE ŞTIINŢIFICĂ  

 

 
Prezentul protocol a fost încheiat între: 

 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” DIN BUCUREŞTI, cu 

sediul în Bucureşti,  Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, România, reprezentată 

de - prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, Rector 

 

şi 

 

 UNIVERSITATEA................................................................................... 

 

reprezentată de...................................................................................... 

 

denumite în continuare, parteneri  

 

Art.1. OBIECTIVUL PROTOCOLULUI 

 

În cadrul acestui protocol de colaborare științifică, partenerii își propun să 

valorifice împreună rezultatele propriilor activităţi de cercetare ştiinţifică şi transfer 

tehnologic, promovând forme de colaborare în cadrul parteneriatului şi pentru 

extinderea acestuia. De asemenea, partenerii sunt interesați de dezvoltarea unui 

cadru de colaborare reciprocă şi stabilă, în scopul iniţierii de acţiuni comune în 

domeniul cercetării ştiinţifice, educației, formării profesionale şi promovării 

problematicii drepturilor omului, folosind, cu precădere, resursele de cercetare 

proprii, precum și finanțări externe. Parteneriatul creat urmăreşte creşterea 

vizibilităţii acţiunilor comune în spaţiul academic şi de cercetare națională și 

internațională. 
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Art.2. DURATA COLABORĂRII 

Prezentul protocol va avea durata de 36 de luni, cu începere de la data semnării sale 

de către parteneri. La data expirării duratei iniţiale, prezentul protocol poate fi 

prelungit în mod tacit pentru noi perioade de câte 24 de luni.  

 

Art.3. DERULAREA COLABORĂRII 

Colaborarea se va desfăşura pe baza unor proiecte de cercetare științifică 

aprofundată în domenii diverse, inclusiv în cel educațional și de formare 

profesională, definite şi derulate, de comun acord, în cadrul parteneriatului.  

 

Art.4. OBLIGAŢIILE PARTENERILOR  

 

Partenerii se obligă: 

 să organizeze împreună conferințe naționale și internaționale, sesiuni de 

comunicări științifice, mese rotunde și seminarii, pe diferite teme privind 

problematica generală a raporturilor stat-societate, drepturile și libertățile 

cetățenești, rolul societății civile în statul de drept, principiile generale ale 

democrației constituționale; 

 să se consulte reciproc pentru stabilirea unor proiecte de cercetare comune și 

organizarea oricăror manifestări științifice asupra tematicii și derulării cărora 

au convenit împreună; 

 să constituie după caz, colective mixte de cercetare pe baza unor tematici și 

proiecte de interes comun, asupra cărora au convenit și să asigure acestora, 

fondul documentar necesar și alte resurse și condiții corespunzătoare pentru 

realizarea proiectelor respective; 

 să analizeze anual rezultatele cercetării întreprinse în comun și ale acțiunilor 

organizate împreună, stabilind, de comun acord, măsurile care se impun  

pentru asigurarea desfășurării în cele mai bune condiții a prezentului 

protocol de colaborare științifică. 

 

Rezultatele cercetărilor științifice efectuate în comun de parteneri se valorifică în 

volume speciale ale unor edituri de prestigiu sau în publicații indexate în baze de 

date internaționale. 

 

Art.5. REZILIEREA  PROTOCOLULUI 

Protocolul poate înceta din iniţiativa oricărui partener, notificată celuilalt, cu 30 de 

zile înainte de data la care acesta urmează să-şi producă efectele. 

Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentul protocol, de oricare din parteneri, 

atrage după sine încetarea protocolului, potrivit alineatului anterior. 
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Art.6. MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA PROTOCOLULUI 

 

Orice modificare sau completare a prevederilor pezentului protocol se poate face 

numai cu acordul scris al partenerilor, ori de câte ori aceștia convin asupra 

modificărilor sau după caz, completărilor propuse.  

Partenerul care are inițiativa modificării, ori după caz, a completării prezentului 

protocol, va trimite celuilalt spre analiză, în scris, propunerile respective. 

 

Art.7. LITIGII 

 

Eventualele litigii, ori alte pretenții care vor rezulta din aplicarea prezentului 

Protocol, vor fi soluţionate pe cale amiabilă de către parteneri. În cazul în care 

partenerii nu reușesc să ajungă la o înţelegere amiabilă în termen de 30 de zile de la 

începerea procedurii de rezolvare, litigiile vor fi înaintate, de oricare dintre 

parteneri, spre soluţionare, instanţelor judecătorești competente. 

 

Art.8. DISPOZIŢII  FINALE 

 

Prezentul Protocol s-a încheiat în 2 (două) exemplare, ambele cu valoare de 

original, semnate de parteneri, câte un exemplar pentru fiecare. 

 

 

 

Data  Data  

………………………………………… ……………………………………… 

 

 
Prof. univ.dr. Corina Adriana Dumitrescu  

Rector, Universitatea Creștină 

”Dimitrie Cantemir” din București,   

Romania 

Prof. …………………………………...  

 ………..…. …………………..…… 

.………………..…………………… 

 

 

 


