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Nr.

PROTOCOL DE COLABORARE
Nr. .......... / ................
I.

Părțile semnatare

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, Bulevardul Vasile
Pârvan nr. 4, județul Timiș, CUI 4250670, fiind reprezentată prin Rector, dl prof. univ. dr.
Marilen Gabriel PIRTEA, denumită în continuare UVT
și
ASOCIAȚIEI DAAL AUTISM PROJECT, cu sediul în București, Str. Intrarea Apolodor, nr. 8,
sector 2, CIF 40517082, fiind reprezentată prin Președinte, dna psih. Alina Vlad, MSc BCBA,
denumită în continuare DAAL
Au convenit asupra următoarelor clauze:
II. Obiectul protocolului de colaborare
Art. 1. Principiile de bază
1.
Relațiile de conlucrare dintre părți se întemeiază pe conceptele de parteneriat, respect
reciproc și buna credință în procesul de armonizare a intereselor lor specifice;
2.
Procedurile concrete de implementare și monitorizare a îndeplinirii protocolului se
stabilesc de comun acord;
3.
Hotărârile rezultate din protocol se adoptă prin consens, în condiții de transparență.
Art. 2. Scopul prezentului protocol de parteneriat îl constituie realizarea programului
postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă ”Analiza
Comportamentală Aplicată. Intervenție în Tulburările de Spectru Autist”, aprobat prin
Hotărârea Senatului nr. 103 din 20.12.2019.
Art. 3. Obiective complementare scopului protocolului
a)
părțile semnatare sunt de acord să realizeze împreună evenimente științifice,
sociale și educaționale, în scopul dezvoltării unei culturi a performanței, bazată pe valorile
fundamentale academice;
b)
părțile semnatare sunt de acord să realizeze împreună programe/proiecte de
cercetare;
c)
părțile semnatare sunt de acord să realizeze în comun proiecte cu caracter
național și internațional, finanțate din fonduri nerambursabile sau alte surse pentru:
1.
dezvoltare de infrastructură;
2.
realizarea de cercetare fundamentală și aplicată în domeniile comune de
interes;
3.
realizarea de evenimente;
4.
diseminarea valorilor academice și de cercetare în societate;
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5.
dezvoltarea de oferte educaționale, practică, internship și supervizare
pentru studenții, absolvenții, cadrele didactice ale UVT, în domeniul pregătirii
profesionale, al recalificării profesionale și al specializării în domeniul TSA;
d)
părțile semnatare sunt de acord să colaboreze în acțiuni de promovare reciprocă,
să-și pună la dispoziție reciproc infrastructura fizică și să facă transfer de cunoștințe în scopul
îndeplinirii cu succes a propriei misiuni.
Art. 4. În vederea realizării scopului și obiectivelor prezentului Protocol, părțile vor avea în
vedere
- desemnarea unor specialiști din cadrul fiecărei organizații care să elaboreze
împreună planuri și proiecte comune;
- organizarea în parteneriat a unor întâlniri de lucru cu factorii interesați;
- realizarea de proiecte comune de cercetare fundamentală și aplicată;
- elaborarea și transmiterea în parteneriat a unor cereri de finanțare pentru proiecte
comune;
- organizarea în parteneriat a unor sesiuni de informare și formare.
III. Durata protocolului de colaborare
Art. 5. Prezentul protocol este valabil pe o perioadă de doi ani cu reînnoire succesivă automată
cu o perioadă egală cu perioada inițială, până la momentul în care una dintre părți cere încetarea
parteneriatului.
IV. Beneficiarii protocolului de colaborare
Art. 6. Beneficiarii acțiunilor dezvoltare în comun conform prezentului protocol de parteneriat
sunt:
1.
Studenții, cercetătorii, cadrele didactice și alte persoane implicate în
programe de formare profesională;
2.
Centrele și ong-utile de profil, școlile speciale și de masă.
4.
Practicienii, profesorii, cercetători și partenerii care sunt interesați de
subiecte circumscrise psihologiei clinice, psihologiee educaționale, orientării școlare și
în carieră, psihopedagogiei speciale, consilierii psihologice și psihoterapiei în domeniul
TSA.
5.
Comunitatea (copiii cu TSA, părinții acestora, adulții cu TSA și familiile
acestora).
V. Obligațiile părților
Art. 7. Pentru realizarea obiectivelor prezentului protocol de parteneriat, părțile au următoarele
obligații:
1.
Să stabilească resursele, responsabilitățile și obligațiile specifice pentru fiecare
din acțiunile ce vor fi dezvoltate în baza prezentului protocol de parteneriat;
2.
Să se implice cu bună-credință în toate acțiunile convenite în comun.
3.
Partenerul se obligă să menționeze colaborarea cu UVT pe orice
articol/studiu/raport/ producție științifică/comunicare în spațiul public sau virtual.
4.
UVT va crea cursul pe platforma de e-learning a UVT și va furniza cursanților și
formatorilor credențialele pentru logarea pe platformă.
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UVT se obligă să respecte standardele internaționale de formare, impuse de
Association for Behavior Analysis (ABAI), în baza cărora i-a fost acordat
statutul de furnizor de formare acreditat înscris în Registrul furnizorilor de
formare
Verified
Course
Sequence
Directory:
https://www.abainternational.org/vcs/directory.aspx. Cadrele didactice ale UVT
nu vor suplini formatorii internaționali, nefiind acreditați de BACB ca formatori
în Analiza Comportamentală Aplicată.
6.
Partenerul DAAL să obligă să asigure formatorii externi, acreditați BCBA, care
au statutul de ”formator internațional”. Aceștia sunt înregistrați în Registrul ținut
și actualizat permanent de The Behavior Analyst Certification Board, Inc.®
(BACB®) BCBA certification program, acreditat de National Commission for
Certifying Agencies in Washington, DC. NCCA, BCBA Registry:
https://www.bacb.com/services/o.php?page=100155.
7.
Partenerul DALL se obligă să asigure prezența formatorului la datele stabilite în
orar și să se ocupe de organizarea modulului sub aspect logistic (transport,
cazare, asigurare materiale didactice, tipărit suporturi de curs, servicii de
traducere etc).
8.
Responsabilul programului de studii postuniversitare are obligația de a
verifica/asista la modulele susținute de formatorii externi cu prima grupă de
cursanți și de a prezenta un raport către DECIDFR UVT. Responsabilul
programului are dreptul de a solicita DAAL înlocuirea unui formator în cazul în
care, din motive obiective, se constată că acesta nu corespunde standardelor
comunității academice.
9.
Taxa de studiu pentru programul de studii postuniversitare este de 3900
Euro/cursant, stabilită pentru un număr de 25 cursanți pe serie. Taxa se achită de
către cursanți la UVT, în tranșe trimestriale, iar prima tranșă se achită la
înscriere.
10.
Conform Raportului de autoevaluare al programului de studii postuniversitare,
aprobat de Senat, 40% din taxele de studiu încasate reprezintă Cheltuieli de regie
și revin UVT.
11.
Suma pentru Cheltuieli operaționale ale programului, reprezentând 60% din
taxele de studiu încasate de la cursanți, se va repartiza între UVT și
ASOCIAȚIA DAAL AUTISM PROJECT proporțional cu ponderea activităților
didactice realizate de fiecare partener în cadrul programului, conform planului de
învățământ.
12.
Repartizarea sumelor prevăzute la art. 7, pct. 11 către cei doi parteneri, se va face
la sfârșitul fiecărui trimestru, proporțional cu suma taxelor încasate în raport cu
suma taxelor prevăzute a fi încasate în trimestrul respectiv.
VI. Validitatea clauzelor
Art. 8. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului protocol devine invalidă, restul
clauzelor rămân valide.
Art. 9. Orice înțelegere verbală este considerată nulă și lipsită de efecte juridice.
Art. 10. Eventualele amendamente, adăugiri sau orice alte modificări făcute asupra prezentului
protocol, sunt considerate valide numai dacă sunt confirmate în scris cu acordul ambelor părți.
5.

VII. Încetarea Protocolului de colaborare
Art. 11. Prezentul protocol de parteneriat încetează la expirarea termenului prevăzut sau prin
acordul cert și neechivoc al părților.
PAGINA 3|

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223
Timişoara, România
Tel. +40 256-592.111 , www.uvt.ro

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA .

VIII. Soluționarea litigiilor
Art. 12. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest protocol, inclusiv referitor la
validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, se va soluționa pe cale amiabilă. Dacă
acest lucru nu este posibil, litigiul decurgând din sau în legătură cu acest protocol este de
competența instanțelor judecătorești de drept comun.
IX. Dispoziții finale
Art. 13. Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți.
Art. 14. Modificarea oricărei clauze se face prin acordul părților, înscris într-un act adițional,
care va face parte integrantă din prezentul protocol.
Art. 15. Prezentul protocol de parteneriat s-a încheiat la data de ____________________ în
două exemplare, ambele cu valoare de original, unul pentru fiecare parte.

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Rector,
Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA
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