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Încheiat intre:
Universitatea RABEŞ·BOLYAI, cu sediul în str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, ClujNapoca, judeţul Cluj, tel: 0264-405300, fax: 0264-591906, cod fisca1430S849, cont R035
TREZ 2162 OF33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca,
reprezentata prin Rector Prof. Dr. Daniel DAVID, pe de o parte
şi

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Îa Construcţii, Urbanism şi
Dezvoltare TeritorialA DurabilA URBAN-INCERC, cu sediul in Bucuresti, Soseaua
Pantelimon, nr. 266, 021652, Sector 2, Bucuresti, avand codul unic de intregistrare
R026752660 si nr. de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului J40 /3660 /2010.
reprezentata de Director General CSI dr.ing. Mircea Ioan PĂSTRAV,
denumiţi in continuare Parteneri,
convin să încheie prezentul Protocol de colaborare privind dezvoltarea unui
parteneriat de cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer de cunoaştere.

Preambul
Universitatea BABEŞ-BOLYAI din Cluj-Napoca este reprezentată prin intennediul
FacuItătii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului (FŞIM) şi al Centrului pentru Cercetări aplicate de
Mediu (CERAM), Laboratorul de încercări Radon ,.Constantin Cosma" (LiRaCC)
Iastitutul Natioaal de Cercetare-Dezvoltare în
Dezvoltare TeritorialA DurabilA URBAN-INCERC, este
Director General CSI dr.ing. Mircea Ioan PĂSTRAV.

Construcţii,
reprezentată

Urbanism şi
prin intermediul

Prezentul Protocol de colaborare are următoarele clauze:
1. Obiectul protocolului de colaborare
1.1 Protocolul de colaborare reglementează conditiile cadru aie cooperării dintre parteneri.
1.2. Obiectivul cooperării constă in principal din următoarele:
• DesfAşurarea unor proiecte comune de cercetare in domeniile: Calitatea şi Protecţia
mediului, SlnItate, Energie, Management de Mediu, Constructii civile şi industriale,
Economie agrară şi Dezvoltare Rurală
• Deschiderea de noi directii de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, care să
includA:
- Dezvoltarea de măsuri de prevenire şi control prin dezvoltarea de tehnologii
eficiente, rentabile şi puţin consumatoare de energie, pentru optimizarea calităţii
mediului interior atât pentru constructiile existente cât şi pentru cele nou construite
(echipate încă din faza de proiectare cu astfel de tehnologii);
- Pregatirea in comun a unor planuri de actiuni şi strategii de rezolvare a problemelor'
de mediu şi energetice, cu respectarea principiului dezvoltării durabile;
- Identificarea, monitorizarea, controlul şi remedierea clădirilor din România
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susceptibile la un nivel ridicat de radon în funcţie de specificul clAdirii (publice şcoli, gridiniţe. spitale, bănci, primArii şi alte locuri de muncă cu ocupanţă mare şi
locuinte individuale sau colective);
- Abordarea interdisciplinară a conceptului de clAdire inteligentă, prin dezvoltarea
unor tehnologii optime care să menţină la un nivel rezonabil, confonn standardelor,
nevoia de eficienţi energetică şi calitatea aerului în clădiri;
- Studii experimentale cu privire la tehnologiile de remediere şi impactul acestora
asupra performantelor structurale ale clădirilor construite sau nou construite
(expertize tehnice, studii cu privire la evaluarea performantelor structurale ale
construcţiilor echipate cu astfel de tehnologii);
- Studii experimentale asupra structurilor geoenergetice - piloti, pereţi mulaţi,
tuneluri - şi impactul acestora asupra perfonnanţelor energetice şi a calităţii mediului
interior;
• Consultari privind organizarea mor cursuri post-universitare adresate profesioniştilor din
domeniul protecţiei mediului, energetica clădirilor, sănătate, dezvoltare rurală durabilă;
• Promovarea intereselor in activitlţile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltarea contactelor ştiinţifice
dintre departamentele implicate;
• Realizarea de transfer tehnologic cAtre mediul de afaceri şi industrie pe baza rezultatelor
ceroetIrii prin orientarea cercetării către nevoile pieţei, elaborarea unor brevete de invenţie cu
aplicabilitate comercialA in mai multe sectoare economice de interes;
• DesBşurarea unor acţiuni comune de promovare şi diseminare, care să crească vizibilitatea in
comunitatea ştiinţifică internaţională, precum şi în comunităţile locale atât prin campanii de media
şi presă, participarea la conferinţe şi evenimente ştiinţifice, cât şi prin publicaţii şi articole de
specialitate rezultate in unna cercetărilor comune.

2. Pentru realizarea acestor obiective, partenerii vor aduce urmAtoarele contributii:
• Participarea în parteneriat la programe naţionale şi internaţionale de cercetare şi
dezvoltare, in vederea indeplinirii scopului şi obiectivelor prezentului protocol;
• Participarea la desflşurarea unor cursuri comune;
• Organizarea de conferinţe şi workshop-uri comune;
• Organizarea unei şcoli comune de vară pe teme relevante în domeniul cooperării
ştiinţifice.

• Colaborarea la identificarea surselor de finantare
implementarea de proiecte naţionale şi internaţionale.

şi

la scrierea, depunerea

şi

3. PenoBne responsabne
în numele Universităţii Babeş-Bolyai, responsabil de acest acord va fi CSI dr. ing.
Alexlndra CUCOş, coordonator al Laboratorului de tncercAri Radon "CoDstantin
Cosma tt - LiRaCC din cadrul FacultAtii de Ştiinta şi Ingineria Mediului, iar din partea
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare
Teritorială Durabilă URBAN-INCERC, Sucursala Cluj-Napoca. responsabil va fi CS 1
dr.Îng_ Mircea Ioan PĂSTRAV.
Persoanele responsabile. desemnate de fiecare partener, vor urmări punerea in aplicare a
acestui protocol.
4. Grupuri de lucru
4.1. Pentru îndeplinirea obiectului protocolului de colaborare, părţile hotărăsc constituirea
unui grup de lucru, compus din câte două persoane, pentru fiecare parte, cu urmAtoarele
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atributii:
• asigură ducerea la indeplinire a hotărârilor şi deciziilor părţilor;
• asigură aplicarea efectivă a prezentului protocol;
• evalueazA anual prezentul protocol;
• propune părţilor misuri ce au ca efect dezvoltarea colaborării, precum şi măsuri corective.
4.2. Părţile stabilesc unnAtoarea componentă a grupului de lucru:
• Din partea Universitătii Babeş-Bolyai: Prof. Dr. CAlin BACIU, Lect. Dr. Tiberius Dicu,
CSIII Dr. Bety BURGHELE, CSIII Dr. Ancuta Tenter, CS Dr. Kinga Szacsvai.
• Din partea Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism şi
Dezvoltare TeritorialA Durabilă URBAN-INCERC: Director General CSI dr.ing. Mircea
Ioan PĂSTRAV, Director Direcţia Juridică şi Resurse Umane Marian-George CUCU.
4.3. Modul de organizare şi funcţionare a grupurilor de lucru va fi stabilit de membrii
acestora.
5. Transparenta, stricta confideDtialitate şi protectia datelor cu caracter personal

5.1. Fiecare partener va pune la dispozitie celuilalt partener orice fel de informaţie necesară
in aplicarea prezentului protocol, conform legislatiei din România;
5.2.Partenerli au obligatia de a păstra secretă orice informaţie semnalată ca atare de către
celalalt partener; în cadrul colaborarii partenerii vor respecta interesele proprii şi ale
celuilalt partener.
5.3. Prelucrarea datelor ce constituie obiectul prezentului protocol intră sub incidenta
Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date.
5.4. Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea obiectului prevAzut
la art. 1 din prezentul protocol, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
5.5. Prelucrarea datelor se face cu respectarea confidentialităţii şi securităţii datelor; în acest
sens, părţile Se obligă să aplice mAsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea
datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii,
modificArii, dezvAluirii sau accesului neautorlzat, precum şi împotriva oricărei altei forme
de prelucrare ilegalA. Respectivele mAsuri trebuie sA asigure un nivel de securitate adecvat
in ceea ce priveşte riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, raportat la natura datelor care
trebuie protejate şi la tehnologia utilizatA în procesul de prelucrare.

6. Durata protocolului de colaborare
6.1. Protocolul de colaborare devine valabil în unna semnArii de ambele părţi şi este încheiat
pe durata a 5 ani. Protocolul de colaborare poate fi prelungit cu acordul scris al pArţilor ce
devine act adiţional la prezentul protocol.
6.2. Protocolul de colaborare poate fi reziliat in scris, de oricare dintre Părti, cu respectarea
unui preaviz de 30 de zile.
7. Preciziri rmale
7.1. Toate activităţile derulate ca urmare a acestui protocol de colaborare se desfăşoară în
confonnitate cu legislatia naţionalA in vigoare.
7.2. Rezultatele cercetArilor ştiinţifice obţinute pe baza derulării prezentului prot9col aparţin
pirtilor, iar drepturile de proprietate intelectuală aferente se vor repartiza între părţi în
funcţie de contributia fiecăreia, in conformitate cu legislatia aplicabilă în vigoare.
7.3. Prezentul protocol nu implicA nicio obligaţie financiarA pentru vreuna dintre pArţi.
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Fiecare partener va suporta cheltuielile aferente ce revin păJţilor în vederea executării
parteneriatului, dacă nu există altă convenţie În acest sens.
7.4. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, prin act adiţional, cu acordul
ambelor părţi. oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstante au loc şi
nu au putut fi prevăzute În momentul în care s-a incheiat protocolul.
7.5. Dacă o dispoziţie a prezentului protocol de colaborare este invalidă sau devine invalidă,
sau dacă prezentul protocol de colaborare conţine vreo omisiune, celelalte dispoziţii alte
protocolului de colaborare nu vor fi afectate; in locul dispozitiei invalide este luată in
considerare o dispoziţie validă agreată de părţi ca fiind cea mai apropiată de intentia şi
scopul celor două pArţi la incheierea acordului; aceeaşi procedură este valabil! şi în cazul
unei omisiuni a protocolului de colaborare.
7.6. Posibilele neintelegeri vor fi reglementate pe cale amiabilă sau conform legislaţiei in
vigoare.
, in patru exemplare, câte
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