UNIVERSITATEA Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

MUNICIPIUL ZALĂU

Nr.___________/_______________2018

Nr.___________/______________2018

ACORD CADRU DE PARTENERIAT
ART. 1 PĂRŢILE
1.1. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Business, cu sediul în
Municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, cod fiscal 4305849, tel.
0264.405.300, reprezentată prin acad.prof.univ.dr. Ioan-Aurel POP, în calitate de Rector, și
conf.univ.dr. Ioan-Alin Nistor în calitate de Decan al Facultății de Business, denumită
UNIVERSITATEA - partener și
1.2. Municipiul Zalău, cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 3, cod poștal 450016, cod fiscal
ABCABCA, cont deschis la Trezoreria Zalău, nr. RO______________XXXXX, tel: 0260610.550, reprezentat prin dl. <PrenumeNume> - primar, dl. <Prenume Nume> - secretar,
dna. <Prenume Nume> - director economic, numită în continuare INSTITUȚIE - partener,
au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat, cu respectarea următoarelor clauze:
ART. 2 OBIECTUL ACORDULUI
(1) Obiectul prezentului acord constă în participarea părților în vederea dezvoltării unor activități
și acțiuni științifice, turistice, culturale, educaționale, antreprenoriale, precum și a unor programe de
cercetare științifică în domeniile de interes comun, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Părțile sunt de acord să desfășoare pentru început acțiuni de promovare în mediul online, pe
site-ul www.carpathian-gardens.com, cu scopul de a crește vizibilitatea partenerilor și de a promova
turistic zona Municipiului Zalău şi a județului Sălaj;
(3) Pe baza prezentului acord, părţile vor încheia convenţii distincte prin care vor concretiza
termenii colaborării pentru desfăşurarea altor activităţi.
ART. 3 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
(1) Părțile se angajează să colaboreze cu bună credință și să se susțină reciproc în vederea
derulării proiectelor și acțiunilor comune.
(2) Să comunice de îndată orice eveniment intervenit în implementarea prezentului Acord de
parteneriat și a convențiilor distincte subsecvente.
(3) Părțile se angajează să ducă la îndeplinire activitățile pentru care s-au angajat prin prezentul
acord de parteneriat, asigurând funcționalitatea optimă a acțiunilor științifice, turistice, sociale, culturale
și antreprenoriale asumate.
ART. 4 DURATA ACORDULUI
(1) Termenul cooperării este pe perioada unui ciclu universitar de 3 ani, cu posibilitatea
prelungirii acestuia.
ART. 5 ÎNCETAREA ACORDULUI
(1) Acordul de colaborare încetează prin:
a) acordul părţilor;
b) denunţarea unilaterală notificată celeilalte părţi cu cel puţin 90 de zile înainte.
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ART. 6 NOTIFICAREA ÎNTRE PĂRŢI
(1) În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una din părţi, celeilalte, se
poate face prin fax, e-mail sau prin poștă şi este valabil îndeplinită dacă primirea este confirmată.
(2) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate
prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute anterior.
(3) Prezentul acord este interpretat şi guvernat de către legislaţia română. În cazul în care
rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, acestea vor fi supuse spre soluţionare
instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 7 CLAUZE SPECIALE
(1). Modificarea clauzelor prezentului acord se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante, în formă scrisă.
(2) Prezentul acord s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, cu aceeaşi valoare juridică, câte
unul pentru fiecare parte contractantă şi produce efecte de la data semnării de către ambele părţi.
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