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ACORD DE COLABORARE  
 

 

Scopul Acordului încheiat între Institutul „Bucovina” al Academiei 

Române şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Istorie şi 

Geografie constă în cooperarea ştiinţifică academică, care prevede susţinerea 

schimbului de informaţii ştiinţifice de nivel academic, dezvoltarea unor 

proiecte de cercetare comune pe teme de istorie naţională şi universală, 

realizarea schimburilor reciproce de cercetători pe baze nevalutare.  

Instituţiile de cercetare ştiinţifică semnatare consideră că realizarea 

acestui acord va contribui la aprofundarea cooperării ştiinţifice între cele 

două instituţii. 

 

Părţile au convenit: 

1) Să valorifice fondul arhivistic al Arhivelor Naţionale – Serviciul 

judeţean Suceava în publicaţii, expoziţii, studii şi articole; 

2) Să realizeze manifestări ştiinţifice comune dedicate unor evenimente 

sau personalităţi din arealul cultural bucovinean; 

3) Să colaboreze pentru realizarea unor proiecte, studii de impact, 

necesare autorităţilor administrative sau ştiinţifice; 

4) Să colaboreze cu instituţiile partenere din străinătate pentru realizarea 

unor proiecte comune; 

5) Să se sprijine reciproc prin atragerea de fonduri necesare realizării de 

proiecte comune; 

Prezentul Acord se încheie pe un termen de cinci ani şi se prelungeşte 

automat pe un termen de încă cinci ani, în cazul în care una dintre părţi nu se 

retrage, anunţând în scris acest lucru.   



Acest Acord poate fi modificat pe baza acordului adiţional scris al 

părţilor, urmând ca modificările şi completările să producă efecte de la data 

primirii notificării. 

Acordul intră în vigoare după aprobarea sa de către Consiliul ştiinţific al 

Institutului „Bucovina” al Academiei Române şi reprezentantul legal al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Istorie şi Geografie.  

Semnat în patru exemplare originale. 
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