ACORD DE PARTENERIAT
Părţile:
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJNAPOCA, denumită în continuare USAMV CN, cu sediul în Cluj-Napoca str. Calea
Mănăştur nr. 3-5, judeţul Cluj, cod poştal 400372, telefon 0264-596384, fax 0264-593792,
CUI 4288381, reprezentată prin dl. Prof.Dr. Cornel Cătoi, având funcţia de Rector
Comment [C1]: Se completează cu datele altei
organizaţii de cercetare de drept public sau privat
(dacă este cazul).

XXX
Denumirea Agentului economic, cu sediul in_____________, str.____________, judetul
____________________, România, , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. de
ordine______________, , înscrisă în Registrul Bancar cu nr.__________________, cod unic
de înregistrare ___________________, cod IBAN__________________________
reprezentată prin dl._______________, in calitate de _________________

au convenit să încheie prezentul Acord de parteneriat, în vederea reglementării colaborării
dintre Părţi pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Proiectul cu titlul:
………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………, depus de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în calitate de Coordonator al proiectului, împreună cu
………..……...……………………………………………………………….
………………………………………………………., în calitate de partener, pentru
Competiţia 2016, Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020, PN III,
Programul 2 – Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si
inovare, Subprogramul 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare – Transfer de
cunoastere la agentul economic “Bridge Grant”.

Obiectul acordului
Art.X Prezentul Acord de Parteneriat reglementează cadrul general al cooperării dintre Părţi
pe parcursul derulării proiectului de mai sus, având drept obiectiv principal atingerea
obiectivelor precizate în Cererea de finanţare.
Art.X Perioada de valabilitate a prezentului Acord începe de la data începerii Contractului de
finanţare a proiectului şi durează pe toate perioada valabilităţii contractului de finanţare a
proiectului.
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Accesul la tehnologia Agentului economic
Art.X Agentul economic acordă membrilor echipei proiectului nominalizaţi în Cererea de
fianaţare un drept de acces non-exclusiv la tehnologia şi instalaţiile sale, pentru activităţile
precizate în Cererea de finanţare.
Art.X Dreptul de acces acordat de Agentul economic este gratuit şi nu implică nici un fel de
costuri din partea Universităţii.
Art.X Agentul economic va asigura pentru membrii echipei proiectului, instructajul de
Securitate şi Sănătate în Muncă (Protecţia Muncii) şi Situaţii de Urgenţă (PSI), specifice
activităţilor din Cererea de finanţare care urmează să fie derulate de echipa proiectului la
Agentul economic, precum şi un instructaj privind normele interne proprii de ordine
interioară.
Art.X Pe perioada desfăşurării activităţilor la Agentul economic, membrii echipei au
obligaţia să respecte întocmai normele de Securitate si Sanatate in Munca (Protectia Muncii)
si Situatii de Urgenta (PSI) şi prevederile normelor de ordine interioară, care au făcut obiectul
acestor instructaje.
Art.X Utilizarea tehnologiei şi instalaţiilor Agentului economic de către membrii echipei
proiectului este strict limitată la atingerea obiectivelor precizate în Cererea de finanţare.
Art.X Accesul membrilor echipei proiectului la tehnologia şi instalaţiilor Agentului
economic va fi asigurat pe baza unui orar convenit între Părţi, astfel încât, pe de o parte să nu
fie perturbată activitatea de producţie curentă a Agentului economic şi, pe de altă parte, să fie
asigurate toate condiţiile necesare pentru derularea activităţilor precizate în Cererea de
finanţare.
Art.X Pe parcursul implementării proiectului, Agentul economic va asigura membrilor
echipei proiectului întregul sprijin necesar, prin specialiştii proprii, pentru atingerea
obiectivelor precizate în Cererea de finanţare.
Art.X Agentul economic va pune la dispoziţia membrilor echipei proiectului orice informaţii
şi/sau documentaţii pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea activităţilor
precizate în Cererea de finanţare. Aceste documente vor fi returnate Agentului economic la
finalizarea proiectului.
Stagii de practică
Art.X Părţile convin să organizeze şi să deruleze stagii de pregătire practică la Agentul
economic pentru studenţii masteranzi şi doctoranzi membri în echipa proiectului. Aceste
stagii de pregatire practică vor avea drept obiectiv consolidarea pregătirii practice a
studenţilor masteranzi şi doctoranzi şi vor contribui la formare profesională a studenţilor, la
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Comment [C2]: Având în vedere răspunsul
UEFISCDI, dacă aceste stagii presupun cheltuieli
(deplasare, cazare, etc.), aceste cheltuieli se pot
deconta din bugetul proiectului numai decă
studenţii masteranzi sau doctoranzi sunt membri
în echipa proiectului.
Comment [C3]: Dacă este cazul, se va
complete cu: “şi XX stagii de pregatire practică,
pentru un număr de XX masteranzi/ doctoranzi
nominalizaţi de Universitate, care nu sunt membri
ai echipei proiectului”.

aprofundarea cunoştinţelor şi dobândirea de noi competenţe prin plasarea studenţilor în
situaţii reale de producţie, care să le confere abilităţi privind relaţiile interumane de muncă.
Art.X Pentru derularea stagiilor de practică, Agentul economic asigură:
a. Primirea studenţilor în practică în cadrul companiei şi plasarea acestora în situaţii reale de
muncă. Supravegherea şi validarea activităţii de practică a studenţilor va fi asigurată atât
de către un cadrul didactic universitar cât şi de către o persoană nominalizată din partea
Agentului economic.
b. Organizarea de vizite în secţiile şi la instalaţiile companiei, pe baza unui orar convenit
între Părţi, în funcţie de disponibilităţile Agentului economic.
c. Participarea personalului calificat al Agentului economic la instruirea practică a
studenţilor.
d. Furnizarea de informaţii detaliate privind profesia viitorului absolvent şi acordarea de
asistenţă pentru inserţia profesională de către personal calificat al Agentului economic.
e. Stabilirea de acorduri pentru utilizarea echipamentelor Agentului economic de către
studenţi, sub supravegherea angajaţilor Agentului economic.
Modalitatea de validare de către agentul economic a livrabilelor furnizate de
Universitate
Se completează în funcţie de natura livrabilelor.
Art.X În situaţia unui refuz privind validare de către Agentul economic a livrabilelor
furnizate de Universitate, Părţile vor conveni asupra măsurilor necesare pentru a se ajunge la
un consens.
Confidenţialitatea şi modalitatea de diseminare a rezultatelor
Art.X Părţile se obligă:
a. să asigure secretul profesional pe toată durata derulării prezentului Acord;
b. să nu comunice, în nici o situaţie, fără consimţământul prealabil scris al celeilalte Părţi,
informaţii confidenţiale aparţinând acesteia, sau obţinute în cursul implementării
proiectului;
c. să nu facă publice informaţii şi rezultate ale activităţilor executate cu ocazia
implementării proiectului, fără consimţământul scris al Părţii în cauză şi să nu folosească
în defavoarea acesteia informaţiile primite sau rezultatele studiilor, testelor şi cercetărilor
efectuate în cursul şi în scopul realizării proiectului;
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Art.X Dacă o Parte este interesată să publice în jurnale ştiinţifice, sau să disemineze prin orice
mijloc mass media, unul sau mai multe rezultate ale proiectului, o poate face numai după
obţinerea acrodului scris al celeilalte Părţi.
Art.X Refuzul unei Părţi de a permite publicarea sau diseminarea unui rezultat al proiectului
este justificat numai dacă interesele academice sau comerciale ale Părţii în cauză sunt
compromise prin respectiva pubicare/ diseminare, sau dacă prin aceasta sunt afectate drepturile
sale de proprietate intelectuală.
Art.X În situaţia unui refuz privind pubicarea/ diseminarea unui rezultat al proiectului, Părţile
vor conveni asupra măsurilor necesare pentru a ajunge la un consens (de exemplu, prin aducerea
unor modificări la conţinutul publicării intenţionate, sau prin întreprinderea de măsuri de
protecţie intelectuală asupra respectivului rezultat).
Drepturile de proprietate intelectuală
Art.X Drepturile de proprietate intelectuală ale Părților, existente înainte de intrarea în
vigoare a prezentului Acord, nu vor fi afectate de nici un transfer al proprietății intelectuale
către cealaltă Parte, în cazul în care transferul este necesar pentru ca echipa proiectului să
deruleze activităţile precizate în Cererea de finanţare.
Art.X Părțile vor negocia cu bună-credință drepturile asupra proprietății intelectuale
dezvoltate din derularea proiectului, nominalizând solicitanţii în drept să solicite eliberarea de
titluri de protecţie de proprietate intelectuală sau drepturi de autor, potrivit prevederilor legale
în vigoare.
Art.X În cazul în care Cererea de finanţare nu este selectată pentru finanţare, o Parte va putea
implementa cunoașterea științifică, inovarea / obținerea / optimizarea de tehnologie și
produse, ce nu sunt disponibile încă pe piață și au fost menționate în Cererea de finanţare de
cealaltă Parte, sau de care această Parte a luat cunoştinţă pe parcursul pregătirii Cererii de
finanţare, numai după obţinerea acordului scris prelabil al celelilalte Părţi.

Rezilierea
Art.X Universitatea poate rezilia prezentul Acord dacă Agentul economic este în lichidare
voluntară, se află în stare de faliment ori dacă vinde sau cedează partea cea mai importantă a
activelor sale.
Art.X Oricare dintre Părţi poate rezilia prezentul Acord în cazul în care cealaltă Parte nu
demarează realizarea activităţilor din Cererea de finanţare, sau nu-şi respectă obligaţiile
asumate prin prezentul Acord.
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Art.X Agentul economic poate rezilia prezentul Acord în cazul în care Universitatea nu predă
pentru validarea de către Agentul economic a livrabilelor precizate în prezentul Acord.
Altele prevederi
Art.X Fiecare dintre Părţi se angajează să acţioneze şi să coopereze cu cealaltă Parte pentru
implementarea eficientă a proiectului şi să-şi îndeplinească la timp obligaţiile asumate prin
prezentul Acrod.
Art.X Dacă între Părţi apare o disputa (de orice fel) în legatură cu implementarea activităţilor
precizate în Cererea de finanţare sau cu obligaţiile precizate în prezentul Acord, vor încerca să
rezolve disputa, în primul rand, pe cale amiabilă.
Art.X În cazul în care disputa nu se rezolvă pe cale amiabilă, Partea vătămată se poate adresa
instanţei de judecată.
Art.X Niciuna dintre Părţi nu poate folosi denumirea, logo-ul, sau alte semne distinctive ale
celeilalte Părţi fără acordul scris prealabil al acesteia.
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