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MUNICIPIUL BUCUREȘTI 
PRIMĂRIA SECTORULUI 6 
 
 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

I. PĂRȚILE 

Primăria Sectorului 6 al Municipiului București, cu sediul în București, Calea Plevnei nr. 
147-149, Sector 6, telefon/fax: 0376204325/ 0376204362, cod fiscal: 4340730, cont Trezorerie 
RO19TREZ70624510220XXXXX deschis la Trezoreria Sector 6, reprezentată prin domnul 
................... – Primar și domnul ................. – Director General, pe de o parte 

și 

Universitatea Politehnica din București, cu sediul în Municipiul București, Splaiul 
Independenței nr. 313, sector 6, București, Cod Poștal: RO-060042, reprezentată prin domnul 
Prof.univ.dr.ing. Tudor PRISECARU, Președinte al Senatului și domnul Rector Mihnea-
Cosmin COSTOIU, pe de altă parte, 

Având în vedere: 

- Nevoia continuă de actualizare și adaptare la cerințele educației la nivel european, în 
conformitate cu angajamentele asumate de țara noastră; 

- nevoia de comunicare între mediul universitar și cel al administrației publice locale în 
vederea atragerii elevilor de liceu către instituțiile de învățământ superior; 

- necesitatea promovării și desfășurării de manifestări culturale și științifice, în temeiul Legii 
nr. 1/2011 a educației naționale și ale Legii nr. 215/2001, privind administrația publică 
locală, republicată, au convenit la încheierea prezentului acord de parteneriat. 
 

II. OBIECTUL ACORDULUI  

II.1 - Prezentul acord are ca obiect stabilirea cadrului general de colaborare interinstituțională 
în vederea sprijinirii reciproce în proiecte privind dezvoltarea de soluții inovative cât și al celor 
educaționale și cultural – științifice derulate de instituțiile partenere. 
 
III. OBLIGAȚIILE UNIVERSITĂȚII POLITEHNICE DIN BUCUREȘTI  

III.1. Universitatea Politehnica din București (prin Rectorat și/sau una sau mai multe dintre 
facultățile sale și/sau unul sau mai multe dintre departamentele sale) în virtutea acestui Acord 
de parteneriat, are cel puțin următoarele obligații:  
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III.1.1. Acordă asistență didactică pentru proiectul Școala Vocațională, prin identificarea de 
aptitudini/talente pentru elevii din învățământul secundar din sector și îndrumarea acestora 
către facultățile care permit dezvoltarea acestora; 
III.1.2. Sprijină cadrele didactice din sector în vederea dezvoltării de proiecte educaționale și 
culturale, precum și în vederea realizării de activități extracurriculare (tehnologia informației, 
calculatoare, chimie aplicată, electronică etc.); 
III.1.3. Are disponibilitatea de a promova proiecte în parteneriat cu Primăria Sectorului 6 
București, pentru dezvoltarea comunității din sector. 
 
IV. OBLIGAȚIILE SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  

IV.1. Sectorul 6 al Municipiului București are următoarele obligații: 
IV.1.1. Colaborează împreună cu Universitatea Politehnica din București, în vederea 
dezvoltării unor soluții tehnice inovative, organizării unor manifestări educaționale și 
științifice (simpozioane, Congrese științifice etc.), desfășurate de facultățile sau 
departamentele din cadrul Universității Politehnice din București, în baza unui contract 
încheiat între părți; 
IV.1.2. Acordă oportunități pentru activități de practică (tehnologia informației, electronică, 
inginerie, calculatoare etc.) în departamentele administrației locale, în cadrul programului de 
activități practice, în baza unui contract încheiat între părți; 
IV.1.3. Are disponibilitatea de a promova proiecte, în parteneriat cu Universitatea Politehnica 
din București, pentru dezvoltarea comunității din sector.  
 
V. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT  

V.1. Prezentul Acord de parteneriat se încheie pe o durata de 4 (patru) ani, începând de la data 
de .............. și până la data de ......................., cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.  
 
VI. ÎNCETAREA ACORDULU DE PARTENERIAT 

VI.1. Prezentul Acord de parteneriat încetează prin: 
VI.1.1. Ajungerea la termenul prevăzut; 
VI.1.2. Acordul comun scris al părților, cu un preaviz de cel puțin 60 de zile calendaristice; 
VI.1.3. Prin denunțare unilaterală prin voința uneia dintre părți, ca urmare a unei notificări 
scrise, temeinic motivată, adresată celeilalte părți cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte. 
 
VII. FORȚA MAJORĂ 

VII.1. Forța majoră exonerează de răspunderea părților în cazul neexecutării parțiale sau totale 
a obligațiilor asumate prin prezentul acord. Prin forță majoră se înțelege un eveniment 
independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea acordului 
și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. 
VII.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în 
scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizarea 
asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 15 
(cincisprezece) zile de la apariție. 
VII.3. Data de referință este data stampilei poștei de expediere. Partea care invocă forța majoră 
are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 
(cincisprezece) zile de la încetare. 
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VII.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare 
parte contractantă poate renunța la executarea obligațiilor asumate. În acest caz, niciuna din 
părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, obligațiile deja scadente urmând 
a fi executate. 
 
VIII. DISPOZIȚII FINALE  

VIII.1. Neînțelegerile care pot decurge din interpretarea și executarea prezentului Acord de 
colaborare vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă, prin mediere; când acest lucru nu este 
posibil, competentă să se pronunțe este instanța judecătorească; 
VIII.2. Activitățile prevăzute în prezentul Acord de parteneriat se desfășoară numai în baza 
unor contracte de colaborare încheiate între cele două părți, pentru fiecare caz în parte; 
VIII.3. Prezentul Acord de parteneriat poate fi modificat numai prin act adițional, cu acordul 
scris al ambelor părți. 
 
Prezentul Acord de colaborare este încheiat azi, ....................., în 2 (doua) exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
 
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI                                  UNIVERSITATEA POLITEHNICA  

               BUCURESTI                                                                    DIN BUCURESTI  

 

                  PRIMAR,                                                                               RECTOR,                                            

           NUME, PRENUME                                                             COSTOIU Mihnea-Cosmin 

 

              SEMNĂTURĂ                                                                        SEMNĂTURĂ 

                                                                                                              

 

 

 

 

 


