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Acord-cadru de parteneriat 
Între 

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" 
UAUIM, Bucureşti 

şi 

URBAN 
~IMC!ij) 

INCERC 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare În Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare 
Teritorială Durabilă URBAN-INCERC 

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" - UAUIM, cu sediul în Bucureşti, Str. Academiei 
18-20, sector 1, cod O J 0014, reprezentată prin Rector, prof. dr. arh. Marian Moiceanu, 

şi 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare În Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială 

Durabilă URBAN-INCERC - INCD URBAN-INCERC, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Pantelimon, nr. 
266, sector 2, cod 021652, reprezentată prin Director General, eST dr. ing. Mircea-Ioan PĂSTRA V 

în continuare denumite Parteneri, au convenit următoarele: 

Articolul l - OBIECTIVELE ACORDULUI 
1. Acordul stabileşte cadrul de colaborare dintre părţile semnatare mai sus menţionate. 
2. Acordul de parteneriat va profita de experienţa ambelor părţi în folosul şi sprij inul activităţilor de 

cercetare ştiinţifică doctorală din domeniile de activitate academică ale şcolilor doctorale ale UAUIM 
(Şcoala Doctorală de Arhitectură şi Şcoala Doctorală de Urbanism). 

Articolul II - FORME DE COOPERARE 
Părţile stabilesc să elaboreze "Protocoale de cooperare" în domeniile lor de activitate care cuprinde, fără a se 
limita la acestea, următoarele tipuri de activităţi: 
1. Participarea cu proiecte comune de cercetare în cadrul competiţii1or naţionale şi internaţionale; 
2. Elaborarea în comun de reglementări tehnice, documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, 

contribuţie comună la elaborarea strategiilor naţionale din domeniu; 
3. Cooperarea ia editarea publicaţiilor ştiinţifice şi organizarea unor evenimente ştiinţifice comune; 
4. Practica studenţilor. 

Articolul IV - RESPONSABILITĂŢI 
1. Persoanele responsabile cu punerea în aplicare a acordului sunt desemnate prin protocoalele de 

cooperare specifice. 

Articolul V - RESURSE FINANCIARE 
1. În cadrul acestui acord părţile vor acoperi fiecare costurile proprii pentru activităţile lor locale, din surse 

proprii. 
2. Parteneriatul nu presupune transferuri de fonduri între părţi. 

Articolul VI - DISPOZIŢD FINALE 
1. Prezentul acord este stabilit pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data semnării sale, cu posibilitatea de 

a fi reînnoit prin act adiţional încheiat între părţi. 



2. Părţile pot rezilia acordul printr-o notificare scrisă cu cel puţin 6 (şase) luni în avans, fără a aduce 
atingere activităţilor în desfăşurare. 

3. Orice diferend va fi stabilit prin mijloace amiabile. 
4. Prezentul acord este semnat de reprezentanţii părţilor în 2 (două) exemplare, ambele cu valoare egală şi 

se păstrează la arhivele părţilor. 

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 
"Ion Mincu" 

Re tor, 
prof. dr. arh. M ian MOICEANU 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare 
Teritorială Durabilă URBAN-INCERC 

Director General, 
CSI dr. ing. Mircea-Io n PĂSTRA V 
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