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PROTOCOL DE COLABORARE 

privind stagiile de cercetare aplicativă ale studenților doctoranzi și ale cercetătorilor postdoctorat 

în cadrul proiectului „Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și 

postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-succes)” 

 

I. ÎNCHEIAT ÎNTRE 

 Universitatea POLITEHNICA din București, cu sediul în București, Str. Splaiul 

Independenței, nr. 313, sect. 6, cod poștal 060042, telefon +4021 317 10 01, reprezentată prin dl. 

Mihnea Costoiu în calitate de Rector, numită în continuare Organizator de stagii de cercetare 

aplicativă  

 şi 

 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, cu sediul în Bucuresti, B-

dul Maresal Al. Averescu, nr. 8-10, sector 1, cod poștal 011455, telefon: +40 21 316 07 36,  fax: 

+40 21 316 10 30, email: office@ici.ro, reprezentată prin dna. Adriana Alexandru în calitate de 

Director General, numită în continuare Partener de stagii de cercetare aplicativă, 

 

Având în vedere prevederile contractului de finanțare nr. 51675/09.07.2019, încheiat între 

Universitatea POLITEHNICA din București și Ministerul Fondurilor Europene, în calitate 

de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, având ca 

obiect implementarea proiectului „Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale 

doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-succes)”, părțile convin 

de comun acord încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

  (1) Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl reprezintă organizarea de stagii de 

cercetare aplicativă pentru studenții doctoranzi antreprenori/cercetătorii postdoctoranzi 

antreprenori înscriși în cadul proiectului „Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale 

doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-succes)” finanțat prin 

Programul Operațional Capital Uman (POCU) - Fondul Social European (FSE), pe durata stabilită 

și în conformitate cu drepturile și obligațiile părților asumate conform Art. IV din prezentul 

contract. 

 (2) Stagiul de cercetare aplicativă al studenților doctoranzi și al cercetătorilor postdoctorat 

se organizează în conformitate cu legislatia în vigoare; 

 (3) Modalitățile de derulare și conținutul stagiului de cercetare aplicativă sunt descrise în 

Convenția – cadru privind efectuarea stagiilor de cercetare practică care va fi încheiată, în 
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conformitate cu legislația în vigoare, între Organizatorul de stagii de cercetare aplicativă, 

Partenerul de stagii de cercetare aplicativă și studentul doctorand sau cercetătorul postdoctorat. 

 

III. DURATA PROTOCOLULUI 

(1) Prezentul protocol este valabil în anul universitar 2019 – 2020 pe perioada stagiului de 

cercetare aplicativă al studenților doctoranzi anteprenori/cercetători postdoctoranzi anteprenori, 

membrii ai grupului țintă din cadrul proiectului „Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale 

doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-succes)”. 

(2) Stagiul de cercetare aplicativă al studentilor doctoranzi anteprenori/cercetătorilor 

postdoctoranzi anteprenori înscriși în cadrul proiectului „Dezvoltarea competențelor de 

antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-succes)” va 

avea durata de 80 de ore  desfășurate într-o perioada de 6 luni  în intervalul .ianuarie - iunie. 

 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

A. Drepturile și Obligațiile Partenerului de stagii de cercetare aplicativă: 

Partenerul de stagii de cercetare aplicativă va primi pentru stagiul de cercetare un număr 

total de maxim 10 studenți doctoranzi antreprenori și cercetători postdoctorat antreprenori din 

domeniile: inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și 

tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației și ingineria sistemelor; 

- În situația în care Organizatorul de stagii de cercetare aplicativă sau studenții doctoranzi 

antreprenori/cercetătorii postdoctorat antreprenori nu vor respecta prevederile menționate 

în prezentul protocol, Partenerul de stagii de cercetare aplicativă își rezervă dreptul de a 

rezilia Protocolul. 

- Partenerul de stagii de cercetare aplicativă va desemna un tutore pentru stagiul de cercetare, 

selectat dintre salariații proprii, ale cărui drepturi și obligații sunt menționate ȋn Convenția 

– cadru privind efectuarea stagiului de cercetare aplicativă; 

- Partenerul de stagii de cercetare aplicativă va supraveghea, prin intermediul tutorilor, 

desfășurarea stagiilor de cercetare aplicativă și va informa Organizatorul de stagii de 

cercetare aplicativă asupra apariției oricărei nereguli;  

- Înainte de începerea stagiului de cercetare aplicativă, Partenerul de stagii de cercetare 

aplicativă va instrui cercetătorul  cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă, 

în conformitate cu legislația în vigoare. Printre responsabilitățile sale, Partenerul de stagii 

de cercetare aplicativă va lua măsurile necesare pentru securitatea și sănătatea în muncă a 

studentului doctorand/cercetătorului postodctorat, precum și pentru comunicarea regulilor 

de prevenire asupra riscurilor profesionale; 
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- Pe perioada stagiului de cercetare aplicativă, partenerul de cercetare aplicativă trebuie să 

pună la dispoziția studentului doctorand/cercetătorului postodctorat mijloacele necesare 

pentru dobândirea competențelor precizate în Convenția – cadru privind efectuarea 

stagiului de cercetare aplicativă; 

- Partenerul de stagii de cercetare aplicativă are obligația de a asigura cercetătorilor accesul 

liber la serviciul de medicina muncii, pe durata derulării stagiului de cercetare; 

- În cazul nerespectării obligațiilor de către membrii grupului țintă, tutorele va contacta 

coordonatorul mentorat grup țintă, aplicându-se sancțiuni conform prevederilor din 

Contractul de finanțare acordată studentului doctorand antreprenor/cercetătorului 

postdoctorat antreprenor în cadrul proiectului „Dezvoltarea competențelor de 

antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-

succes)”, finanțat prin POCU 380/6/13. 

 

B. Drepturile și Obligațiile Organizatorului de stagii de cercetare aplicativă: 

- Organizatorul de stagii de cercetare aplicativă desemnează un coordonator mentorat grup 

țintă, ale cărui drepturi și obligații sunt menționate ȋn Convenția – cadru privind efectuarea 

stagii de cercetare aplicativă. 

- Pe perioada stagiului de cercetare aplicativă, organizatorul va fi responsabil de coordonarea 

activității de practică și va asigura monitorizarea permanentă a derulării stagiilor de 

cercetare practică, în concordanță cu planificarea din cadrul proiectului. 

- Organizatorul de stagii de cercetare aplicativă participă la activitatea de selecție a grupului 

țintă pentru participarea la stagiile de cercetare și contribuie la stabilirea tematicii de 

practică și a competențelor profesionale care fac obiectul stagiului de cercetare. 

- În cazul în care derularea stagiului de cercetare aplicativă nu este conformă cu 

angajamentele luate de către Partenerul de stagii de cercetare aplicativă în cadrul 

prezentului Protocol, Organizatorul de stagii de cercetare aplicativă poate decide 

întreruperea stagiului de cercetare, după informarea prealabilă a conducătorului 

Partenerului de stagii de cercetare aplicativă și după primirea confirmării de primire a 

acestei informații. 

 

V.       RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

(1) Pentru nerespectarea totală sau parţială a vreuneia din clauzele protocol ori pentru 

neexecutarea şi/sau la termen a obligaţiilor asumate, partea în culpă datorează celeilalte părţi 

daune-interese. 

(2) În relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile contractuale revine părţii care s-a 

obligat. 
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VI.      MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE  

(1) Prezentul protocol poate fi modificat numai cu acordul părţilor şi numai dacă 

modificarea este în formă scrisă şi semnată de către ambele părţi. 

(2) Prezentul protocol încetează în următoarele situaţii: 

a) la expirarea termenului; 

b) prin  acordul scris al părţilor, consemnat într-un act adiţional; 

c) când nu se mai poate realiza scopul pentru care s-a încheiat; 

d) alte clauze prevăzute de lege. 

(3) Protocolul poate fi denunţată unilateral în scris de oricare dintre părţi, cu un preaviz de 

30 de zile. 

 

VII.     LEGEA APLICABILĂ ŞI LITIGII 

(1) Prezentul protocol este guvernat de legea română. 

(2) Litigiile care se vor naşte din prezentul protocol sau în legătură cu acesta, inclusiv cele 

referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau stingerea lui vor fi soluţionate pe cale 

amiabilă. 

(3) Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, litigiile vor fi înaintate spre 

soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul organizatorului de stagii de cercetare 

aplicativă. 

 

VIII.     FORŢA MAJORĂ 

(1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în condiţiile legii, cu cerinţa notificării 

scrise în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră. 

(2) Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil 

şi insurmontabil, apărut după încheierea convenţiei şi care împiedică părţile să execute total sau 

parţial obligaţiile asumate .   

(3) În aceleaşi condiţii, partea care invocă apariţia forţei majore are şi obligaţia de a 

înştiinţa cealaltă parte despre încetarea acestei cauze. 

 

 

 

 

 

 



 
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe 
Titlul proiectului: Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie 
a succesului în carieră (A-succes)(A-succes) 
Cod MySMIS: 125125 
Nr. contract: 51675/09.07.2019 
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din București 
 

XI.      ALTE CLAUZE 

 (1) Alte prevederi privind responsabilitățile Partenerului de stagii de cercetare aplicativă, 

ale Organizatorului de stagii de cercetare aplicativă, ale studentului doctorand/cercetătorului 

postodctorat, evaluarea stagiului de cercetare aplicativă etc. sunt prezentate în Convenția – cadru 

privind efectuarea stagiului de cercetare aplicativă.  

 

X.     PREVEDERI FINALE 

(1) În înţelesul prezentului protocol, orice notificare/comunicare între părţi va fi 

considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în contract, 

în scris, prin e-mail, fax sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire. 

 

 Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi 18.12.2019, în două exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare din părțile semnatare. 

  

ORGANIZATOR DE STAGII DE CERCETARE  PARTENER DE STAGII DE CERCETARE 

  

Universitatea POLITEHNICA din București              Institutul Naţional de Cercetare- 

                                                                                   Dezvoltare în Informatică 

Rector,                                                                              Director General, 

Mihnea COSTOIU                                                          Adriana ALEXANDRU 

 

 

Manager Proiect 

Horia IOVU 

 

 

Coordonator mentorat grup țintă 

Theodor BORANGIU 

 

C.F.P. 

Rodica MANOLACHE 

 

 

Aviz de legalitate 

 


