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ACORD DE PARTENERIAT 

 

Între părțile: 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara b-dul Vasile Pârvan nr.4, codul 

fiscal 4250670, reprezentată prin prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA, respectiv FACULTATEA DE 

LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE, din cadrul Universității de Vest din Timișoara, reprezentată prin conf. 

univ. dr. Dana Percec, în calitate de Decan, denumită în continuare UVT/LIT 

și 

………………………….., cu sediul în ………………………………………, codul poștal 

…………………………., cod unic de înregistrare …………………………, nr. de înmatriculare la Registrul 

Comerțului ................., reprezentată prin ………………………., în calitate de ……………………………… 

 

Preambul 

Părţile convin la încheierea prezentului Acord (denumit în cele ce urmează “Acordul”), în vederea stabilirii 

condiţiilor în care vor colabora pentru promovarea intereselor reciproce, după cum urmează: 

 

Art.1 Acordul de asociere  

Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părțile își exprimă deschiderea spre conceperea și 

implementarea unor acțiuni comune care se vor adresa: 

− studenților Facultății de Litere, Istorie și Teologie, din cadrul Universității de Vest din Timișoara. 

 

Art.2 Obiectul Acordului  

Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă  colaborarea între cei doi parteneri în următoarele acțiuni: 

− Stabilirea cadrului operaţional ce permite studenţilor UVT/LIT să efectueze stagiile de practică/ 

internship la locaţia partenerului; 

− Organizarea de către …………………….., cu sprijinul logistic al UVT/LIT, a unei selecții de studenți 

pentru activități de practică/ internship în cadrul companiei. 

 

Datele de desfăşurare, comunicarea programelor,  locațiile în care vor avea loc activitățile şi celelalte aspecte 

de natură organizaţională vor fi convenite ulterior de către părţi, prin încheierea 

unei Convenții privind efectuarea programului de practică cu fiecare student practicant.  

 

Art. 3 Principiile de bună practică ale acordului de parteneriat 

Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția 

proiectelor. 

Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele 

mai înalte. 

 

Art. 4 Durata acordului 

Prezentul acord este valabil începând cu data semnării prezentului document, cu posibilitatea amendării sale 

prin act adiţional semnat de ambele părţi. Prezentul acord de parteneriat își păstrează valabilitatea până la data 

la care una dintre părți semnatare sau ambele solicită, în scris, încetarea lui.  
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Art. 5 Obligații ale partenerilor 

 

Obligații ale partenerului UVT/LIT: 

 

− informează, în facultate, prin mijloace specifice despre cooperarea cu ……………………. (broșuri de 

prezentare a specializărilor, newsletter periodic, etc.); 

− popularizează evenimentele comune organizate împreună cu ……………………… pe site-ul 

instituției www.litere.uvt.ro; 

− aduce la cunoștința studentului și partenerului ………………………………. temele pentru stagiile de 

practică, în concordanță cu programa de practică specifică specializării.  

 

Obligații ale partenerului …………………: 

− să colaboreze și să susțină derularea activităților comune prin furnizarea de expertiză și resurse umane 

pentru activitățile în care este implicat; 

− să asigure logistica adecvată pentru desfăşurarea colaborării. 

 

Art. 6 Răspunderea părților 

Fiecare parte răspunde pentru executarea întocmai a obligaţiilor asumate în baza prezentului Acord. 

Părţile răspund individual pentru respectarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în realizarea 

obiectului prezentului contract. 

 

Art. 7 Confidențialitatea  

Părțile convin să păstreze confidențialitatea informațiilor primite și sunt de acord să prevină orice utilizare sau 

divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în 

scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.  

 

Art. 8 Dispoziţii finale 

Prezentul Acord are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor 

comune convenite. Pentru derularea altor acţiuni derivate din obiectivele cadru, părţile vor încheia acte 

adiţionale la prezentul în care vor stabili responsabilităţile concrete. 

 

Prezentul Acord s-a încheiat astăzi_____________ în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 

 

        Universitatea de Vest din Timișoara                                                    *** 

 

                         Rector, 

 

         Prof. Univ. Dr. Marilen PIRTEA                                                         

   

  

                                                       

                   

  




