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PROTOCOL CADRU DE COLABORARE 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti. Bd. Lacul Tei, 

nr. 122 - 124. cod poştal 020396, tel. +4021-2421208, fax +40 2420781, reprezentată prin Rector Prof. dr. 
ing. Radu V ĂCĂREANU 

şi 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBAr~ISM ŞI 
DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ "URBAN-L"lCERC", cu sediul in Bucureşti. Şoseaua 
Pantelimon, nr. 266. 021652. Sector 2, Tel.: +4.021.627.27.40 Fax: +4.021.255.18.52. E-mail: urhan
incerc(ij!incd.ro, reprezentat legal prin Director general CSI dr. ing. Mircea - Ioan PĂSTRA V, 

Având în vedere: 

nevoia de comunicare şi colaborare între mediul universitar tehnic şi cel de cercetare-dezvoltare din 
domeniu comun de interes şi activitate; 

nevoia de consultare reciprocă a specialiştilor din cele două entităţi partenere; 
necesitatea promovării şi desf'aşurării de proiecte de interes naţional şi internaţional; 

în temeiul Legii nr. 1I20 11 a educaţiei naţionale şi Legii nr. 324/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, au convenit la încheierea prezentului 

Protocol cadru de colaborare (denumit în continuare Protocol). 

Art 1.0biectul Protocolului 
(1) Prezentul Protocol stabileşte cadrul general pentru colaborarea cclor două părţi, în vederea desfăşurării 

de activităţi comune în domenii de interes tehnico-ştiinţific şi de diseminare a rezultatelor la nivel 
naţional şi internaţional. 

Art 2. Direcţiile generale ale colaborării sunt reprezentate de: 
(l) Promovarea de politici de dezvoltare informală şi / sau instituţionalizată a activităţii CDI: 
(2) Participarea la caB-uri de proiecte de cercetare, dezvoltare şi inovare naţionale, europene ŞI 

internaţionale; 

(3) Asigurarea procesului de integrare cercetare-învăţământ superior în domeniile de construcţii şi instalaţii 
aferente. urbanism şi dezvoltare teritorială durabilă; 

(4) Dezvoltarea de programe de cercetare comune, utilizând facilităţile de cercetare ale celor două instituţii; 
(5) Alcătuirea de colective de cercetare formate din specialişti ai ambelor instituţii cu atragerea în 

activitatea de cercetare a studenţilor; 
(6) Organizarea unor stagii de practică specializate pe diferite domenii pentru studenţii UTCB; 
(7) Organizarea în comun de evenimente ştiinţifice (conferinţe, simpozioane, workshop-uri), stagii şi 

cursuri de perfecţionare, scoli de vară pe tematici de interes pentru ambele instituţii; 
(8) Schimb de documentaţii şi publicaţii ştiinţifice; 
(9) Editarea de publicaţii ştiinţifice. 

Art 3. Responsabilităţile partenerilor: 
(1) Să identifice domenii de interes comun şi să propună proiecte concrete de colaborare ştiinţifică, vizând 

îndeosebi domeniile cu potenţial real de finanţare prin programe naţionale sau competiţii interne şi 
internaţionale; 

(2) Să organizeze şi să coordoneze proiectele sau evenimentele stabilite de comun acord; 
(3) Să promoveze colaborarea În cadrul unor manifestări de interes comun, atât naţionale, cât şi 



internaţionale; 

(4) Să promoveze şi să organizeze în comun de strategii/cursuri de specializare în domenii de interes 
comun; 

(5) Să asigure accesul reciproc la publicarea de lucrări ştiinţifice în revistele celor două instituţii: 
(6) Să facă schimb reciproc de periodice şi publicaţii editate de cele două instituţii partenere; 
(7) Să promoveze şi organizeze în comun de manifestări ştiinţifice; 
(8) Să se sprijine reciproc pentru promovarea prin mass-media a imaginii şi realizărilor fiecărui partencr a 

iniţiativelor şi acţiunilor comune. 
(9) Să anexeze la prezentul Protocol. protocoale secundare care detaliază ale proiecte iniţiatc în comun. 

Art 4.Perioada de derulare a Protocolului 
(1) Prezentul Protocol se va derula pe o perioadă de doi ani şi produce efecte începând cu data semnării lui; 
(2) Prezentul Protocol se poate prelungi cu acordul părţilor. 

Art 5.Modificarea Protocolului: 
(1) Entităţile semnatare au dreptul. pe durata derulării Protocolului, de a conveni modificarea clauzelor 

acestuia prin act adiţional. în cazul apariţiei unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii acestuia. 

Art 6.Încetarea Protocolului: 
(1) Prezentul Protocol încetează în următoarele situaţii: 

a. Prin acordul scris al părţilor; 
b. Prin denunţarea unilaterală de către una dintre părţi. notificată cu cel puţin 30 zile înainte de 

data încetării; 
c. În caz de forţă majoră. 

Art 7.Dispoziţii finale: 
( 1) Prin acţiunile întreprinse, niciuna dintre părţi nu va aduce prejudicii de imagine celeilalte părţi, nu va 

afecta buna desfăşurare a activităţilor specifice acestora şi nici nu va manifesta ingerinţă în activităţile 
derulate de către părţi în afara Protocolului sau a protocoalelor secundare de colaborare; 

(2) Ori de câte ori este necesar. reprezentanţii celor două părţi se vor întâlni pentru a derula activităţile din 
proiect; 

(3) Prezentul Protocol este o convenţie cu titlu gratuit şi exclude dreptul părţilor de a cere daune; 
(4) Părţile înţeleg că prezentul Protocol este guvernat de legea română; 
(5) Părţile semnatare ale prezentului Protocol vor manifesta disponibilitate pentru analiza reciprocă a unor 

propuneri de proiecte şi programe, acţionând cu diligenţă pentru implicarea în vederea realizării lor în 
comun. 

Prezentul Protocol este încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
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