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CONTRACT DE PARTENERIAT 

ÎN CADRUL CONSORŢIULUI ACADEMIC UNIVERSITAR 

ŞCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE BIOLOGICE, GEONOMICE, CHIMICE ȘI 

TEHNOLOGICE 
 

Instituţa de învăţămînt superior Universitatea de Stat din Moldova, (USM), 
reprezentată de prorector cu exercitarea obligațiunilor de rector, doctor habilitat, profesor 

universitar Otilia DANDARA,  care activează în baza Cartei universitare, cu titlu de Partener 

administrator, 

 

Instituția Publică din domeniul cercetării și inovării Institutul de Zoologie, (IZ), 
reprezentată de director, doctor habilitat, profesor cercetător Laurenția UNGUREANU, care 

activează în baza statutului, cu titlu de Partener participant, 

 

Instituția Publică din domeniul cercetării și inovării Institutul de Fiziologie și 

Sanocreatologie, (IFS), reprezentată de director, doctor habilitat, profesor universitar Ion 

MEREUȚĂ, care activează în baza statutului, cu titlu de Partener participant, 

 

Instituția Publică din domeniul cercetării și inovării Institutul de Ecologie și 

Geografie, (IEG), reprezentată de director adjunct pentru știință, doctor, Vasile STEGĂRESCU, 

care activează în baza statutului, cu titlu de Partener participant 

 

Instituția Publică din domeniul cercetării și inovării Institutul de Microbiologie și 

Biotehnologie, (IMB), reprezentată de director, doctor, conferențiar cercetător Liliana CEPOI, 

care activează în baza statutului, cu titlu de Partener participant 

 

Instituția Publică din domeniul cercetării și inovării Institutul de Genetică, Fiziologie 

și Protecția  Plantelor, (IGFPP), reprezentată de director, doctor habilitat, conferențiar cercetător 

Larisa ANDRONIC, care activează în baza statutului, cu titlu de Partener participant 

 

Instituția Publică din domeniul cercetării și inovării Grădina Botanică (Institut), (GB), 
reprezentată de director, doctor, conferențiar cercetător Ion ROȘCA, care activează în baza 

statutului, cu titlu de Partener participant 

 

Instituția Publică din domeniul cercetării și inovării Institutul de Geologie și 

Seismologie, (IGS), reprezentată de director, doctor, conferențiar cercetător Igor NICOARA, 

care activează în baza statutului, cu titlu de Partener participant 

 

Instituția Publică din domeniul cercetării și inovării Institutul de Chimie, (ICh), 
reprezentată de director, doctor habilitat, conferențiar cercetător Aculina ARÎCU, care activează 

în baza statutului, cu titlu de Partener participant 

 

Instituția de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, (UST), 
reprezentată de rector, dr., Eduard COROPCEANU, care activează în baza Cartei universitare, 

cu titlu de Partener participant, 

 

(împreună “Părțile” și/sau “Parteneri”) 

 

AVÂND ÎN VEDERE: 

A. Necesitatea realizării idealului educațional al școlii  superioare din Republica Moldova 

în formarea personalității cu spirit de inițiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai 

un sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru angajare pe piața muncii, dar și 
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independență de opinie și acțiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor 

naționale și universale asumate; 

B. Interesul părților de a satisface cerințele educaționale ale individului și ale societății, 

precum și dezvoltarea potențialului uman pentru a asigura calitatea vieții, creșterea durabilă a 

economiei și bunăstarea poporului;   

C. Intenția părților de a obține și valorifica rezultate științifice prin coordonarea și 

stimularea activității în domeniile cercetării și inovării, realizată prin generarea de noi idei și 

implementarea tehnico-științifică a acestora, 

 

Părțile, în calitate de persoane juridice, au încheiat prezentul contract de parteneriat în 

cadrul Consorţiului academic universitar ŞCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE BIOLOGICE, 

GEONOMICE, CHIMICE ȘI TEHNOLOGICE  (în continuare – Consorțiu).  

 

I. Dispoziții generale 

 

1.1. Contractul de parteneriat este elaborat în temeiul Codului civil al Republicii Moldova, 

Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Codului cu privire la știință și 

inovare nr. 259 din 15.07.2004 și a Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de 

doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014.  

1.2. Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului  nr.595 din 31.07.2020 cu privire la 

fuziunea (prin absorbție) a Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”  cu Universitatea de Stat din 

Moldova, Universitatea de Stat din Moldova este succesorul de drept al Universității de Stat 

„Dimitrie Cantemir”. 

 

II. Obiectul  și scopul contractului 

2.1. Prezentul contract are ca obiect constituirea și modalitatea de funcționare a Consorțiului. 

2.2. Părțile își exprimă voința de a-și uni eforturile și capacitățile pentru pregătirea cadrelor 

științifice de înaltă calitate prin studii de doctorat prin constituirea unei asociații de instituții de 

învățământ și cercetare denumită Consorţiul academic universitar ŞCOALA DOCTORALĂ 

ȘTIINȚE BIOLOGICE, GEONOMICE, CHIMICE ȘI TEHNOLOGICE, care desfășoară 

activități educaționale, de cercetare, dezvoltare, inovare, în baza prezentului contract de parteneriat 

încheiat conform legislației în vigoare. 

2.3. Consorțiul se constituie și funcționează  ca structură organizatorică și administrativă  fără 

personalitate juridică, în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare,  în scopul 

pregătirii cadrelor științifice de înaltă calificare în cadrul unei conexiuni durabile între 

învățământul superior și domeniul de cercetare științifică prin valorificarea resurselor materiale și 

intelectuale disponibile Părților. 

 

III. Principii generale  de realizare a contractului 

3.1. Consorțiul va respecta principiile fundamentale ale politicii de stat în domeniul educației și 

cele în domeniile cercetării și inovării prevăzute de legislația în vigoare. 

3.2. Consorțiul își va orienta activitatea în asigurarea pregătirii cadrelor științifice de înaltă 

calificare capabile să contribuie la soluționarea problemelor stringente ale Republicii Moldova, 

stabilite prin documentele de planificare strategice ale țării, precum și în perspectiva dezvoltării 

științei la nivel global în domeniile de profil ale consorțiului. 

3.3. Consorțiul va aborda și se va ralia în activitatea sa la prioritățile Programelor Comunitare: 

Europa Creativă (CREA) Erasmus+ (EAPLUS), Programul Cadru pentru cercetare Horizon 

Europe, Programul pentru competitivitate a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), a altor 

programe europene și globale destinate promovării și finanțării activităților de cercetare.   
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3.4. Părțile înțeleg și consimt că reușita Consorțiului rezidă în unirea competențelor, expertizei, 

capitalului uman, financiar și de altă natură a fiecărui participant. În acest sens, Părțile își vor uni 

eforturile și vor contribui cu capacitățile lor, așa cum este prevăzut în prezentul Contract. 

3.5. Fiecare dintre parteneri, în cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului contract 

sau sunt lezate drepturile convenite de comun acord, are dreptul să rezilieze Contractul și să se 

retragă din activitatea Consorțiului / transfere în alte Școli Doctorale, inclusiv, la solicitare și prin 

ordinul Ministerului Educației Culturii și Cercetării, împreună cu conducătorii de doctorat și cu 

doctoranzii de profil.  

3.7. Membru al Consorțiului pot deveni instituțiile de învățământ superior, instituțiile publice din 

domeniul cercetării și inovării ce desfășoară activitate educațională și  de cercetare în profilul 

Școlii doctorale, deține specialiști abilitați cu dreptul de conducător de doctorat la specialitățile 

specifice profilului, are doctoranzi/proiecte doctorale câștigate/realizate.  

 

IV. Activitatea Consorțiului 

4.1. Consorțiul va contribui la pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare prin studii 

superioare de doctorat și va  asigura conexiunea procesului de instruire cu procesul de cercetare 

științifică în cadrul instituțiilor de învățământ superior și din domeniul cercetare/inovare. 

4.2. Membrii consorțiului, în cadrul programului de pregătire a doctoranzilor, vor elabora și 

coordona planuri de studii, oferte curriculare disciplinare în conformitate cu baza tehnico-

științifică disponibilă, specialiștii abilitați cu dreptul de conducător de doctorat și direcțiile 

statutare de activitate, organiza manifestări științifice de diseminare și promovare a rezultatelor 

cercetărilor realizate de studenții-doctoranzi.  

4.3. Partenerii prezentului consorțiu vor contribui la încadrarea profesională a absolvenților 

studiilor superioare de doctorat în propriile instituții de învățământ superior și de cercetare/inovare. 

4.4. Consorțiul va valorifica eficient potențialul uman și va utiliza rațional baza materială și 

științifică a Părților. 

 

V. Organizarea Consorțiului 

5.1. Pe toată durata de valabilitate a prezentului contract, conducerea Consorțiului va fi exercitată 

de Consiliul director al Consorțiului (în continuare – Consiliul director). 

5.2. Consiliul director este format din câte un reprezentant al fiecărui partener, care, din oficiu, 

este conducătorul instituției de învățământ sau instituției publice.  

5.3. Schimbarea conducătorului instituției de învățământ sau al instituției publice partenere nu 

atrage după sine modificarea prezentului contract.  

5.4.  Consiliul director se întrunește o dată pe semestru conform unui program agreat de consorțiu 

sau la necesitate, la inițiativa unui partener. Consiliul director agreează în prealabil data și locul 

întrunirii sale. 

5.5.  Deciziile Consiliului director se aprobă în mod deschis, cu majoritatea voturilor partenerilor 

prezenți la întrunire. 

 

VI. Conducerea Consiliului director 

6.1. Activitatea Consiliului director este condusă prin rotație semestrială de către fiecare partener 

al consorțiului, în ordinea semnării prezentului Contract. 

6.2. Conducătorul Consiliului director reprezintă Consorțiul față de terți, inclusiv, fără procură, în 

raport cu autoritățile administrației publice. 

  

VII. Atribuțiile Consiliului director 
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7.1. Consiliul director examinează și evaluează modul de folosire rațională  a resurselor financiare, 

destinate pentru studiile de doctorat în cadrul școlii doctorale, altor mijloace și alocații ale 

Consorțiului. 

7.2. Participă la constituirea Consiliul  Școlii doctorale și la alegerea organelor de conducere ale 

Școlii Doctorale, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea studiilor 

superioare de doctorat, ciclul III. 

7.3. Propune candidați pentru alegerile în calitate de  membri ai Consiliului  școlii doctorale, 

numărul candidaților fiind proporțional contribuției fiecărui Partener, luând în considerare 

numărul conducătorilor de doctorat, numărul de specialități abilitate, numărul de doctoranzi, baza 

tehnico-materială.  

7.4. Monitorizează utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale disponibile pentru procesul de 

instruire și cercetare, inclusiv organizarea cercetărilor științifice, a orelor, examenelor, audierea 

rapoartelor și referatelor. 

7.5. Stabilește necesarul fondurilor și mijloacelor financiare pentru procurarea materialelor și 

pentru scopuri științifice: reagenți, veselă chimică, animale de laborator și hrană pentru acestea, 

materiale de protecție individuală; mijloace pentru mentenanța echipamentului științific, și alte 

cheltuieli de realizare a activității de cercetare doctorală (deplasări, participări la conferințe, 

publicări etc.) înaintând Ministerului Educației, Culturii și Cercetării demersurile de rigoare, prin 

intermediul partenerului administrator.  Totodată, Consorțiul va proiecta și cere MECC aprobarea 

metodologiei de stabilire a valorii granturilor doctorale în Școala doctorală de profil. 

7.6. Se pronunță referitor la asocierea altor parteneri și pe alte chestiuni ce vizează buna 

funcționare și organizare a Consorțiului. 

 

VIII. Atribuțiile Partenerilor 

8.1. Partenerul administrator, prin intermediul Școlii Doctorale, coordonează organizarea, 

planificarea și desfășurarea procesului de studii și cercetare, sesiunile de înmatriculare și evaluare 

a doctoranzilor, coordonează antrenarea cadrelor din cadrul Consorțiului în procesul ştiinţifico-

didactic, organizează  susținerea tezelor de doctor și emiterea diplomei de absolvire a studiilor de 

doctorat. 

8.2. Organizează dosarele doctoranzilor și conducătorilor de doctorat, păstrează și gestionează, 

conform normelor și instrucțiunilor tehnice în vigoare, actele, dosarele, contractele, baza 

documentară și informațională a Consorțiului. 

8.3. Realizează evidența contabilă și managementul financiar al fondurilor alocate de Guvernul 

RM pentru proiectele doctorale câștigate de către Școala Doctorală, transferul de fonduri alocate 

pentru cheltuielile aferente studiilor doctorale, inclusiv bursa doctoranzilor și cheltuielile pentru 

mijloacele de cercetare suportate de membrii consorțiului.  

8.4. Pune integral la dispoziția directorului școlii doctorale granturile doctorale obținute prin 

competiție, în  valoarea  financiară per grant doctoral  stabilită de MECC, după reținerea unei cote 

de regie de cel mult 20% din cuantumul total al sumei alocate. Directorul școlii doctorale va 

dispune repartizarea  pe cheltuieli a grantului doctoral prin coordonare cu Consiliul școlii doctorale 

și numai  cu aprobarea conducerii Universității de Stat din Moldova. 

8.5. Partenerii consorțiului  (partenerul administrator și partenerii participanți ) asigură 

diversificarea procesului de pregătire a cadrelor științifice prin oferte curriculare și programe 

individuale de cercetare în contextul realizărilor științifice contemporane. 

8.6. Inițiază programe și proiecte naționale și internaționale și asigură antrenarea doctoranzilor, 

inclusiv prin cumul, în activități didactice și de cercetare, precum și în cadrul diferitor tipuri de 

proiecte. 

8.7. Organizează și desfășoară conferințe și simpozioane științifice, concursuri de profil. 

8.8. Cooperează cu organizații publice și private, naționale și internaționale în domeniul educației 

și cercetării. 
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8.9. Partenerul administrator, organizațiile partenere sau conducătorul de doctorat nu poate utiliza 

resursele financiare din granturile doctorale sau taxele de studii pentru programele de doctorat 

decât pentru activitățile aferente derulării programului de studii doctorale pentru pozițiile de 

studenți-doctoranzi pentru care au fost câștigate resursele financiare prin competiție, sau colectate 

taxele de studii. Responsabilitatea pentru utilizarea corectă a granturilor doctorale este asumată în 

egală măsură de conducătorul de doctorat, directorul școlii doctorale și Consiliul director. 

 

IX. Contribuția partenerilor în Consorțiu 

9.1. Fiecare partener contribuie la desfășurarea programelor de studii doctorale cu patrimoniul, 

fondul de carte, baza tehnico-științifică disponibilă, specialiștii abilitați cu dreptul de conducător 

de doctorat și direcțiile statutare de activitate, alte mijloace necesare pentru desfășurarea 

procesului ştiinţifico-didactic, inclusiv: 

Universitatea de Stat din Moldova reprezentată prin: 

 Facultatea Biologie și Pedologie,  

1. Experiență de pregătire a cadrelor la  specialitățile de profil 

2. Conducători de doctorat – 4 

3. Echipamente și dotări conform profilului 

4. Muzeul de Științe Naturale 

 

 Facultatea Chimie și Tehnologie Chimică,  

1. Experiență de pregătire a cadrelor la  specialitățile de profil 

2. Conducători de doctorat – 8 

3. Echipament și dotări conform profilului  

 

 Centrul de cercetări Genetică Funcțională,  

1. Experiență de pregătire a cadrelor la 4 specialități 

 162.01. Genetică vegetală 

 164.02. Fiziologie vegetală 

2. Conducători de doctorat – 3 

3. Echipament și dotări conform profilului  

Alte centre  și laboratoare ale USM, cu infrastructură și echipamente de cercetare și inovare:  

LCȘ Chimie Ecologică și Tehnologii Chimice Moderne  

LCȘ Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică  

LCȘ Ecofiziologia Umană și Animală  

LCȘ Biochimia Plantelor 

LCȘ Algologie „Vasile Șalaru”  

LCȘ Ficobiotehnologie  

LCȘ Procese Pedogenetice 

 

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie : 

1. Experiență de pregătire a cadrelor la două specialități :  

 163.04. Microbiologie 

 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie 

2. Conducători de doctorat – 11 

3. Echipamente în valoare de 4867,576 mii lei 

 

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie : 

1.Experiență de pregătire a cadrelor la două specialități :  

 165.01.Fiziologia omului și animalelor 

 161.04. Sanocreatologie 

2. Conducători de doctorat – 9 
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3. Baza tehnico-științifică în valoare de 5515,134 mii lei 

4. Vivariu acreditat de ANSA  

 

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor  

1. Experiență de pregătire a cadrelor de înaltă calificare la 9 specialități: 

162.01. Genetică vegetală 

163.02. Biochimie 

163.03. Citologie şi histologie,  

164.01. Botanică 

164.02. Fiziologie vegetală 

165.04. Entomologie 

167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie. 

411.09. Protecţia plantelor. 

143.04. Chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi 

2. Conducători de doctorat – 18 

3. Bază logistică – în valoare de 20239 mii lei. 

4. Câmpuri experimentale. 

 

I.P. Institutul de Zoologie 

1. Experiență de pregătire a cadrelor la specialitățile : 

165.02 - Zoologie  

165.03 – Hidrobiologie, ihtiologie  

165.04 - Entomologie  

165.05 - Parazitologie  

166.01- Ecologie 

2. Conducători de doctorat – 23 

3. Echipamente în valoare de 16980 mii lei 

 

Institutul de Geologie și Seismologie  

1. Experiență de pregătire a cadrelor de înaltă calificare la specialitățile: 

 151.01 Geologie generală 

 151.02 Hidrogeologie 

 151.03 Geologie inginerească 

 151.04 Paleontologie și stratigrafie 

2. Conducători de doctorat – 4 

3. Bază logistică – în valoare de 14530,0 lei  mii lei 

 

Institutul de Ecologie și Geografie  

1. Experiență de pregătire a cadrelor de înaltă calificare la trei specialități: 

 153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie  

 166.01 Ecologie  

 166.02 Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale 

2. Conducători de doctorat – 3 

3. Bază logistică – în valoare de 11408,8 mii lei 

 

Institutul de Chimie  

1. Experiență de pregătire a cadrelor de înaltă calificare la specialitățile: 

 141.01. Chimie anorganică 

 143.01. Chimie organică 

 143.04. Chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi 

 144.01. Chimie fizică 

 145.01. Chimie ecologică 
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2. Conducători de doctorat – 15 

3. Bază logistică – în valoare de 28441 mii  lei 

 

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” 

1.  Experiență de pregătire a cadrelor de înaltă calificare la o specialitate: 

 164.01 Botanica 

2. Conducători de doctorat – 16 

3. Bază logistică – în valoare de 163,04 mii lei 

4. Colecții, expoziții și câmpuri experimentale 

5. Herbar cu 185 000 exicate 

 

Universitatea de Stat din Tiraspol reprezentată prin: 

            Facultatea Biologie și Chimie: 

1.      Experiență de pregătire a cadrelor la 4 specialități 

2.      Conducători de doctorat – 3 

3.      Echipament în valoare de 2447450,00 lei 

 ·         Facultatea Geografie: 

1.      Experiență de pregătire a cadrelor la 2 specialități 

2.      Conducători de doctorat – 2 

3.      Echipament în valoare de 1191419,00 lei 

 

X.  Drepturile asupra rezultatelor obținute și asupra proprietății  intelectuale 

10.1. Dreptul asupra rezultatelor științifice obținute de către doctoranzi aparțin instituțiilor în care 

acestea au fost realizate  și pot fi publicate cu sintagma acestora. 

10.2. Dreptul de a raporta (MECC, ANCD, ANACEC, etc) numărul de doctoranzi și teze susținute, 

care au fost realizate cu contribuția conducătorilor de doctorat ai institutului  revine partenerilor. 

10.3. Drepturile asupra obiectelor de proprietate intelectuală rezultate din activitatea Consorțiului 

aparțin autorului și/sau organizației în care autorul a realizat activitățile pentru producerea 

obiectelor de proprietate intelectuală, acesta/aceasta având dreptul la o licenţă neexclusivă gratuită 

pentru exploatarea invenţiei. Aceste drepturi pot fi dispuse autonom, fără a avea nevoie de 

aprobarea sau permisiunea Consorțiului, în conformitate cu legislația în vigoare. 

10.4. Părțile vor manifesta recunoașterea reciprocă  în publicarea rezultatelor obținute în cadrul 

Consorțiului 

 

XI. Diseminare și vizibilitate 

11.1. Consorțiul va întreprinde toate măsurile necesare în vederea asigurării accesului publicului 

larg la informațiile privind activitatea sa, precum și participării, interacțiunii și comunicării cu 

societatea.  

11.2. Informațiile și rezultatele obținute în cadrul acțiunilor stabilite prin prezentul contract vor fi 

diseminate de către fiecare partener în conformitate cu contribuția fiecăruia în obținerea acestor 

rezultate atât la nivel național cât și internațional prin intermediul surselor informaționale 

disponibile. 

XII. Internaționalizare și integrare 

12.1. Consorțiul își va orienta activitatea spre extinderea colaborării cu parteneri din străinătate, 

precum și aprofundarea cooperării în cadrul Spațiului European al Învățământului Superior 

(EHEA) și Spațiului European de Cercetare (ERA). 

12.2. Părțile vor întreprinde măsurile necesare în vederea corespunderii criteriilor minime de 

evaluare EURAXESS și vor implementa la nivel instituțional Carta și Codul European pentru 

cercetători. 
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XIII. Accesul deschis 

13.1. Consorțiul, în lipsa unor restricții de natură juridică, va adopta și respecta politica accesului 

deschis prin care va asigura acces nerestricționat și facil la publicațiile apărute în rezultatul 

activității sale. 

13.2. Părțile vor întreprinde măsurile necesare pentru implementarea politicii de acces deschis în 

activitatea sa. 

 

XIV. Accesul la infrastructură 

14.1. Infrastructura și baza tehnico-materială a fiecărui partener va fi utilizată în pregătirea 

studiilor la ciclul III și nu poate fi raportată de către consorțiu în diverse instanțe fără acordul 

Partenerului. 

14.2. Consorțiul va oferi acces la infrastructura publică disponibilă conducătorilor de doctorat și 

doctoranzilor din alte entități  în baza acordurilor suplimentare între parteneri, aceasta utilizându-

se pentru implementarea proiectelor și programelor de studii, în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

14.3. Accesul  la infrastructura și baza tehnico-materială în scopul pregătirii studenților-doctoranzi 

se va realiza sub conducerea angajaților instituției Partener, membru al Consorțiului. 

14.4. Activitatea experimentală a doctoranzilor va fi precedată de susținerea examenului pentru 

Tehnica de securitate (10-12 ore) și însușirea tehnicilor de lucru prevăzute anterior  în planul de 

studii al Școlii doctorale și realizate cu participarea  cadrelor didactice abilitate, membri ai școlii 

doctorale. 

14.5. Conducătorul de doctorat și doctorandul poartă răspundere materială pentru funcționalitatea 

echipamentului utilizat, reagenții utilizați  și respectarea cerințelor de securitate din laborator. 

 

XV. Dreptul de preemțiune 

15.1. Părțile, în măsura posibilității, vor acorda dreptul de preemțiune membrilor Consorțiului la 

editarea monografiilor, culegerilor și publicațiilor științifice, inițierea proiectelor naționale și 

internaționale, mobilitatea personalului, acordarea serviciilor, precum și altor activități 

educaționale și științifice conexe scopului prezentului contract. 

 

XVI. Răspunderea părților 

Executarea conformă a prevederilor prezentului contract ține de esența înțelegerii părților. 

Orice neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor asumate atrage răspunderea 

părților în conformitate cu prevederile prezentului contract și a legislației în vigoare. 

 

XVII. Dreptul aplicabil 

 Prezentul contract, drepturile și obligațiile părților, dar și efectele lui sunt guvernate de 

legea Republicii Moldova. 

 

XVIII. Soluționarea litigiilor 

 Orice litigiu referitor la interpretarea prezentului contract și/sau referitor la executarea lui 

urmează a fi soluționate de Părți prin negocieri. Dacă litigiul nu a fost soluționat în rezultatul 

negocierilor, el urmează a fi transmis spre soluționare unei comisii de arbitri formată din 3 

persoane desemnate de Consiliul director. Dacă litigiul nu a fost soluționat în rezultatul activității 

comisiei, el urmează a fi transmis instanțelor judecătorești competente ale Republicii Moldova. 
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XIX. Notificări și corespondența 

Toate notificările și orice altă eventuală corespondență în legătură cu prezentul contract 

vor fi considerate valabil îndeplinite și vor produce efecte numai dacă vor fi transmise în scris, cu 

confirmare de primire la sediul părților. 

 

XX. Durata contractului 

20.1. Prezentul Contract intră în vigoare la momentul semnării lui și este valabil până la 

31.12.2025.  

20.2. Părțile vor examina oportunitatea prelungirii cooperării în parteneriat pentru o perioadă 

ulterioară cel târziu în ultimul an de valabilitate a prezentului contract.  

20.3. Prelungirea parteneriatului pentru o altă perioadă de timp se va realiza prin semnarea unui 

nou acord în formă scrisă. 

 

XXI. Denunțare 

21.1. Contractul poate fi denunțat unilateral de către un partener, în urma notificării în scris a 

Consiliului director și a partenerilor cu cel puțin un an înainte. Rezilierea nu poate avea loc în 

momentul sau în împrejurările în care s-ar produce un prejudiciu Consorțiului. 

21.2. În cazul denunțării, toți partenerii vor asigura finalizarea cu succes a activităților în curs de 

derulare. 

 

XXII. Declarații și angajamente 

22.1. Părțile declară că la data semnării prezentului contract nu există nici un fel de impedimente 

de natură legală care ar împiedica semnarea și executarea sau ar pune în pericol valabilitatea 

prezentului contract. Aceasta presupune, fără a se limita la faptul că au fost întreprinse toate 

acțiunile necesare din punct de vedere legal pentru negocierea, pregătirea, elaborarea, semnarea și 

aprobarea prezentului contract, astfel încât el să producă efecte juridice din momentul semnării lui 

de către persoanele împuternicite. 

23.2. Părțile garantează că fiecare în parte are capacitatea deplină pentru a încheia și executa 

prezentul contract, iar persoana care semnează acest contract în numele și pe seama fiecărei Părți 

declară că are capacitatea și că deține toate împuternicirile necesare pentru semnarea lui. 

24.3. Părțile declară că prezentul contract prezintă interes pentru fiecare doar dacă va fi executat 

în întregime așa cum a fost semnat și se obligă să îl respecte pe toată durata valabilității lui. Dacă 

o parte a contractului va fi declarat nul, Părțile vor decide dacă executarea în continuare a 

contractului mai prezintă interes sau se retrag din acesta. 

25.4. Părțile își asumă angajamentul de a se informa neîntârziat despre orice faptă care ar putea să 

complice sau să facă imposibilă executarea corespunzătoare a prezentului contract. 

 

XXIII. Dispoziții finale 

23.1. Părțile declară și recunosc următoarele: 

a) prevederile prezentului contract reprezintă, în integralitatea lor, rodul negocierilor dintre 

Părți și constituie întregul contract între Părți referitor la subiectul în cauză. Prezentul contract 

înlocuiește orice acord anterior, înțelegeri, negocieri și discuții, fie orale sau scrise ale părților 

referitor la obiectul contractului. Părțile mai declară că nu există alte garanții,  sau alte contracte 

în legătură cu obiectul prezentului contract, cu excepția celor menționate expres aici sau în 

documentele avute în vedere aici. 

b) prevederile prezentului Acord sunt considerate, în integralitatea lor, juste și echitabile 

de către toate Părțile, întrunește consimțământul valabil exprimat, fiecare Parte garantând aceste 

aspecte. 
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c) prezentul Acord nu se va putea modifica decât prin acordul Părților, exprimat sub forma 

unui act adițional încheiat în formă scrisă, indiferent de existența unor eventuale practici între părți, 

uzanțe, sau comportamente contrarii. 

23.2. Părțile se oblig să-și exercite, respectiv să execute întocmai, la timp și cu bună-credință 

drepturile și obligațiile care rezultă în urma încheierii prezentului contract. 

23.3. Consorțiul este deschis și altor instituţii de învățământ superior sau instituții publice din 

domeniul cercetării și inovării. Asocierea altor persoane juridice la prezentului contract se 

operează doar cu acordul tuturor Părților. 

23.4. Prezentul contract a fost încheiat, în limba română, în 10 (zece) exemplare, cu aceeași putere 

juridică, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

Chișinău, 15  martie  2021 

 

 

XXVIII. Semnăturile părților 

 

1. Pentru și în numele Universității de Stat din Moldova, prorector, doctor habilitat, profesor 

universitar ___________________________________________________ Otilia DANDARA 

2. Pentru și în numele Grădinii Botanice (Institut) director, doctor conferențiar 

_________________________________________________________________ Ion ROȘCA 

 

3. Pentru și în numele Institutului de Chimie  director, doctor habilitat, conferențiar cercetător 

______________________________________________________________ Aculina ARÎCU 

 

4. Pentru și în numele Institutului de Ecologie și Geografie director adjunct pentru știință, 

doctor __________________________________________________Vasile STEFGĂRESCU 

 

5. Pentru și în numele Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie, director, doctor habiliitat, 

profesor universitar______________________________________________ Ion MEREUȚĂ, 
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6. Pentru și în numele Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a  Plantelor director, 

doctor habilitat, conferențiar cercetător __________________________ Larisa ANDRONIC 

 

7. Pentru și în numele Institutului de Geologie și Seismologie director, doctor, conferențiar 

cercetător _____________________________________________________ Igor NICOARA 

 

8. Pentru și în numele Institutului de Microbiologie și Biotehnologii director, doctor 

conferențiar cercetător____________________________________________ Liliana CEPOI, 

 

9. Pentru și în numele Institutului de Zoologie, director, doctor habilitat, profesor 

cercetător______________________________________________Laurenția UNGUREANU 

 

10. Pentru și în numele Universității de Stat din Tiraspol, rector, doctor, conferențiar 

universitar ____________________________________________ Eduard COROBCEANU 
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