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ACORD DE PARTENERIAT 
 

 
I. Părţile acordului de parteneriat 
 
Art. 1. - Parteneriatul se încheie între Centrul de Excelenţă Academică (CExA) cu 
sediul în str. Brăiliţa, nr. 9, bl. D9B, sc. A, ap. 52, sector 3, Bucureşti, România, cod 
fiscal 27039118, tel. 0768321714, 0723511300, office@cexa.org, reprezentată prin 
Director executiv Alina Burlacu  

şi  
Societatea de Ştiinţe Juridice cu sediul în sos. Olteniței nr. 56, bl. 11C, sc. 2, ap. 66, 

sector 4, Bucureşti, România, cod fiscal 25747762, tel. 0722707951, reprezentată prin 
Președinte executiv Andrei Săvescu 

 
II. Obiectul acordului de parteneriat 
 
Art. 2. - Acordul are ca obiect asocierea în parteneriat în vederea implementării unor 
proiecte şi campanii de sprijin şi încurajare a progresului academic în domeniile: 
ştiinţelor juridice, sociale–politice şi administrative, relaţiilor internaţionale, studiilor 
europene şi comunicare. 
 
 
III. Durata acordului 
 
Art. 3. - Acordul se încheie pe o perioadă nedeterminata, intrând în vigoare la data 
semnării de către parţi şi îşi va produce efectul pe toată perioada pregătirii şi 
implementării proiectelor şi campaniilor de sprijin şi încurajare a progresului 
academic. 
 
IV. Scopul parteneriatului 
 
Art. 4. - Scopul parteneriatului este de a promova şi implementa proiecte şi campanii 
care să abordeze progresul academic în domeniul ştiinţelor juridice, cu alte cuvinte 
creşterea nivelului de conştientizare a necesităţii realizării unui serviciu 
educaţional şi de cercetare ştiinţifică de calitate. 
 
Acordul de parteneriat îşi propune să promoveze şi să realizeze:  

a) acordarea de asistenţă reciprocă pentru activităţile efectuate în domeniul 
ştiinţelor juridice; 

b) programe şi proiecte comune, atunci când ambii parteneri convin; 
c) sprijin reciproc în realizarea de campanii publicitare; 
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d) evenimente culturale, sociale şi ştiinţifice; 
e) orice alte acţiuni care au ca efect progresul academic în domeniul ştiinţelor 

juridice.  
 
V. Obligaţiile şi drepturile partenerilor 
 
Art. 5. (1) Părţile vor fi implicate activ în definitivarea şi implementarea proiectelor şi 
campaniilor propuse. 

(2) Părţile vor pune la dispoziţia parteneriatului resursele umane şi logistice 
disponibile pentru proiecte. 

(3) Părţile vor crea un sistem integrat în care fiecare proiect să fie corelat cu 
alte proiecte definitivate sau în curs de desfăşurare. 

(4)  Părţile vor promova şi conduce proiecte inovative, printr-un management 
flexibil şi eficace. 

(5)  Partenerii convin să facă publică colaborarea dintre cele doua instituţii în 
cadrul campaniilor şi acţiunilor pe care le desfăşoară, ca urmare a încheierii 
prezentului parteneriat. 
 
VI. Modificarea, încetarea şi rezilierea Acordului de parteneriat 
 
Art. 6. Contractul încetează de drept la expirarea perioade pentru care a fost încheiat. 
Art. 7. Contractul poate fi denunţat unilateral de către fiecare parte, cu un preaviz de 
15 zile, fără obligaţia prezentării motivelor. 
 
 
VII. Dispoziţii finale 
 
Art. 8. - Prezentul acord poate fi modificat şi completat numai cu acordul celor două 
părţi. 
Orice problemă întâmpinată de una dintre părţi pe parcursul pregătirii sau 
implementării unui proiect va fi comunicată şi celeilalte părţi, în vederea soluţionării 
de comun acord. 
Prezentul Acord a fost incheiat astăzi, 3 mai 2012, în 2 (două) exemplare originale, 
câte un singur exemplar pentru fiecare parte promotoare a acordului. 
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