
 
 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 
 

Încheiat între: 
Facultatea de Agronomie, cu sediul în judeţul Dolj, localitatea Craiova, str. Libertății  nr. 19, 
telefon/fax 0251481475, reprezentată legal prin domnul Decan, Prof. univ. dr. ing. OLARU Aurel Liviu, 
în calitate de „Facultate”, pe de o parte 
 
Şi 
 
............................................................................................., cu sediul în ............................................… , 
având  punct  de lucru î n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată prin ............................................, 
denumită în continuare "Societate", de cealaltă parte. 
 

1. Obiectul protocolului de colaborare  

1.1. Protocolul de colaborare reglementează condiţiile cadru ale cooperării dintre parteneri. 
1.2. Obiectul cooperării constă în principal din următoarele: 

 Desfăşurarea unor proiecte comune de cercetare în domeniile specifice ale Facultății; 
 Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în domeniile specifice Facultății de Agronomie; 

 Consultări privind planul de învăţământ; 

 Orientarea spre practică / internship a studenţilor din domeniile specifice ale Facultății: 

 Vizite de studiu şi practică a studenţilor "Facultății" în l o c a ț i i l e / laboratoarele "Societății"; 

 Sprijinirea sesiunilor de comunicări studenţeşti; 

 Sprijinirea prin sponsorizări a conferinţelor organizate de "Facultate"; 

Detaliile concrete ale colaborării vor fi stabilite în anexe la prezentul protocol. 

2. Contribuţiile "Societății" 

2.1. În cadrul cooperării, „Societății" va aduce următoarele contribuţii: 

 Teme de cercetare de interes pentru „ Societate”, realizate de către studenţi sau cadre 
didactice, în bază contractuală; 

 Participarea împreună cu "Facultatea" la programe naţionale şi internaţionale de dezvoltare; 

 Efectuarea de lucrari practice cu studenții, specifice domeniului; 

 Publicarea şi efectuarea unor stagii de practică pentru studenţi, în colaborare cu 
"Facultatea", cu scopul pregătirii practice în domeniile agricol și conexe; 

 Sprijinirea „Facultății" în vederea îmbunătăţirii infrastructurii şi a posibilităţilor de 
pregătire; 

 Sprijinirea "Facultății" în vederea participării sau organizării de conferinţe; 

 Exprimarea de opinii cu caracter consultativ privind conţinutul planurilor de învăţământ; 

 Promovarea „Facultății" ca partener al "Societății" pe pagina web a acesteia şi nu numai. 
Promovarea va include obligatoriu aplicarea siglei şi a tuturor datelor de contact ale 
„Facultății". 

2.2. Aceste sarcini şi alte sarcini pot fi preluate de "Societate" în timpul valabilităţii protocolului de 
colaborare  prin convenţii distincte. 

3. Contribuţiile "Facultății" 

  3.1.  În cadrul colaborării, „Facultatea" va aduce următoarele contribuţii:          

 Desfăşurarea unor workshop-uri, seminarii şi cursuri în domeniile agricol si conexe cu 



 
 

participarea „Societății”;  

 Desfăşurarea unor lucrări de cercetare şi dezvoltare pentru „Societare” în bază contractuală, 
în funcţie de competenţele existente în "Facultate"; 

 Promovarea în rândul studenţilor a ofertei de activități și locuri de muncă acordate de 
"Societate"; 

 Recunoaşterea stagiilor de practică efectuate de studenţii "Facultății" în locațiile „Societății”;  

 Asigurarea unor spaţii necesare desfăşurării de interviuri cu studenţi / candidaţi pentru 

burse / practică,  cu respectarea normelor şi procedurilor interne;                                                                           

 Promovarea "Societății" în cercurile studenţeşti şi ale corpului didactic, pe pagina web a 

"Facultății" şi nu numai. Promovarea va include obligatoriu aplicarea siglei şi a tuturor datelor 

de contact ale „Societății". 

3.2. Aceste sarcini şi alte sarcini pot fi preluate de către "Facultate" pe baza unor convenţii distincte, 
în perioada valabilităţii protocolului de colaborare.                                                                                          

4. Grupuri de lucru 

4.1.  Pentru îndeplinirea obiectului protocolului de colaborare, părţile hotărăsc constituirea 

unui grup de lucru, compus din două persoane, câte unul pentru fiecare parte, cu 

următoarale atribuţii: 

•     asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor şi deciziilor părţilor; 

•     asigură aplicarea efectivă a prezentului protocol; 

•     evaluează anual prezentul protocol; 

•     propune părţilor măsuri ce au ca efect dezvoltarea colaborării, precum şi măsuri corective; 

4.2. Părţile stabilesc  următoarea  componenţă a grupului de lucru: 
•     Din partea  "Societății": ..................................;  

•     Din partea  "Facultății": ..................................; 

  4.3. Modul de organizare şi funcţionare a grupurilor de lucru va fi stabilit de către membrii acestora. 

5. Transparenţa, stricta confidenţialitate 

5.1. Fiecare partener va pune celuilalt partener la dispoziţie orice fel de informaţie necesară, 
conform legislaţiei din România; 

5.2. Partenerii au obligaţia de a păstra secretă orice informaţie semnalată ca atare de către celălalt 
partener; în cadrul colaborării, fiecare partener va respecta interesele celuilalt partener. 

6. Durata protocolului de colaborare  

Protocolul de colaborare devine valabil în urma semnării de ambele părţi şi este încheiat pe 
o durată de 4 ani. Protocolul de colaborare poate fi prelungit cu acordul scris al părţilor ce devine 
act adiţional la prezentul  protocol. Protocolul de colaborare poate fi reziliat în scris, de oricare 
dintre părţi, cu respectarea unui preaviz de 30 de zile, fără a afecta buna desfăşurare a 
activităţilor universitare corelate cu anul academic. 

7. Prelucrarea datelor personale 

Colaborarea dintre părți se va realiza cu respectarea legislației furnizate de Regulamentul UE 2016/ 
679 și a altor acte normative conexe privind protecția datelor personale. Astfel, datele de contact și 
de identificare furnizate pentru încheierea protocolului și a reprezentanților nominalizați în 
grupurile de lucru, punctul 4.2, vor fi utilizate doar în contextul îndeplinirii prevederilor prezentului 
protocol.  
Schimbul sau procesarea de date personale în contextul derulării activităților specifice prevăzute 
conform obiectul prezentului protocol, punctul 1, vor fi stipulate la nivelul anexelor particulare 
încheiate pentru fiecare activitate/situație în parte.   



 
 

8. Precizări finale 

8.1. Toate activităţile derulate ca urmare a acestui protocol de colaborare se desfăşoară în 
conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 
8.2. Fiecare partener va suporta cheltuielile aferente ce revin părţilor în vederea executării 
parteneriatului, dacă nu există altă convenţie în acest sens. 
8.3. Activităţile desfăşurate de studenţi nu vor implica şi nu se vor desfăşura în cadrul unor relaţii  
de muncă decât dacă acest  lucru va fi consemnat  într-un contract  individual de muncă. 
8.4. Orice modificare  a protocolului  de colaborare  se va face în formă scrisă. La această clauză nu 
se poate renunţa decât în scris. 
8.5. Dacă o dispoziţie a prezentului protocol de colaborare este invalidă sau devine invalidă, sau 
dacă prezentul protocol de colaborare conţine vreo omisiune, celelalte dispoziţii ale protocolului de 
colaborare nu vor fi afectate; în locul dispoziţiei invalide este luată în considerare dispoziția validă 
agreată de părţi ca fiind cea mai apropiată de intenţia şi scopul celor două părţi la încheierea 
acordului; aceeaşi procedură este valabilă şi în cazul unei omisiuni a protocolului de colaborare. 
8.6. Posibilele neînţelegeri vor fi reglementate pe cale amiabilă sau conform legislaţiei în vigoare. 

 

Prezentul protocol de colaborare este încheiat azi, .........................,  în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 

 

 

 

Facultatea de Agronomie       Societate,  
Decan,         

Prof. univ. dr. ing. OLARU Aurel Liviu     

 
 

 

 

 

 

 

 
 


