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Acorduri/convenții de colaborare cu operatori economici și instituții de profil  
 

Parteneriate cu operatori economici – Acord cadru de colaborare 
 

1. Microsoft Alianţa pentru Educaţie - sprijinirea studenţilor precum şi a cadrelor didactice în 
demersul educativ astfel încât aceştia să își poată manifesta întregul lor potenţial. Programe pe 
care le coordonăm la nivelul Facultăţii de Ştiinte: 

- Programul Faculty Connection 
- Microsoft Dynamics Academic Alliance (DynAA) 
- Programele Microsoft Dream Spark 
- Imagine Cup 
- IT Academy 
- Microsoft Technology Associate  
- Microsoft Student Partners 

2. S.C. Gemini Solutions SRL – 01.05.2015 – 01.05.2018 – dezvoltarea și valorificarea cunoștințelor 
în domeniile de interes comun, matematică și informatică. 

3. Asociaţia WWF Programul Dunăre Carpaţi România – 01.11.2015 – 31.10.2018 – dezvoltarea și 
valorificarea cunoștințelor în domeniile de interes comun biologie, ecologie și conservarea 
naturii.  

4. Respect Club SRL (Centrul Aria) – 27.07.2015 – 27.07.2018 – aprofundarea cunoștințelor și 
dobândirea de noi competențe în domeniul managementului sportiv. 

5. Aria Clinic SRL – 27.07.2015 – 27.07.2018 – aprofundarea cunoștințelor și dobândirea de noi 
competențe în domeniul managementului sportiv. 

6. M-IPAY LIMITED BROOK WOOD – 01.11.2016 – 01.01.2020 – dezvoltarea activității de cercetare 
și valorificarea rezultatelor de cercetare a studenților departamentului de Matematică și 
Informatică, dotarea laboratoarelor.  

7. SC Marqardt Schaltsysteme – 04.03.2013 – 04.03.2018 – dezvoltarea și valorificarea 
cunoștințelor studenților departamentului de Matematică și Informatică în domeniile de interes 
comun. 

8. Cos Software Solutions SRL – 1.03.2015 – 01.03.2020 – dezvoltarea și valorificarea cunoștințelor 
studenților departamentului de Matematică și Informatică în domeniile de interes comun. 

9. SC Continental Automotive Systems SRL– colaborare științifică, practică, sponsorizare 
manifestări științifice, burse private, training-uri oferite studenților departamentului de 
Matematică și Informatică. 

10. Ropardo SRL – 03.01.2017 – 31.12.2021 – colaborare științifică, practică studenți, sponsorizare 
manifestări științifice, burse private, training-uri oferite studenților departamentului de 
Matematică și Informatică. 

11. S.C. Sobis Solutions S.R.L.  – 22.02.2017-22.02.2019 – nelimitat  – dezvoltarea și valorificarea 
cunoștințelor în domeniile de interes comun. 

12. NTT Data:  acord cadru de colaborare – 01.02.2017-01.02.2022 - colaborare științifică, practică 
studenți, sponsorizare manifestări științifice, lucrări de licență si disertație. 

13. Visma: acord cadru de colaborare – nelimitat -  colaborare științifică, practică studenți, training-
uri. 

14. SC COLT TECHNOLOGY SERVICES RO SRL – 01.02.2018 – 01.06.2018 – acord cadru de colaborare 
prin dezvoltarea și valorificarea în comun a cunoștințelor deținute sau care urmează a fi 
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deținute de către ambele părți sau de oricare din cele două părți și care pot fi aplicabile în 
domeniul matematică informatică. 

15. Administrația Națională Apele Române - acord cadru de colaborare prin dezvoltarea și 
valorificarea în comun a cunoștințelor deținute sau care urmează a fi deținute de către ambele 
părți sau de oricare din cele două părți și care pot fi aplicabile în domeniul ecologiei și protecției 
mediului și biologiei. 

16. Consiliul Județean Alba – Administrația siturilor NATURA2000 Frumoasa –01.06.2017 – 
31.05.2022 - acord cadru de colaborare nr. 9888/29.05.2017 - având ca obiectiv principal 
dezvoltarea și valorificarea în comun a cunoștințelor deținute sau care urmează a fi deținute de 
către ambele părți sau de către oricare din cele două părți și care pot fi aplicabile în domeniul 
managementului biodiversității. 

17. Asociația Creștem România împreună – 17.03.2017 – 17.04.2018 – acord cadru de colaborare 
pentru implicarea și susținerera campaniei “Luna Pădurilor”, având ca obiectiv realizarea unei 
acțiuni de plantat puieți în România. 

18. Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” – 05.10.2017 – 01.08.2018 -  acord cadru de colaborare 
având ca obiectiv principal dezvoltarea și valorificarea în comun a cunoștințelor în domeniul 
Educației fizice și sportului precum și completarea nivelului de formare a studenților de la 
instruire și evaluare teoretică  la instruire practică.   

19. Asociațiunea Astra – parteneriat manifestări științifice. 
 
Parteneriate cu operatori economici - Convenţii practică pentru studenți / anual 
 

1. IQUEST SOLUTIONS SRL, Sibiu – domeniul Matematică și Informatică 
2. BearingPoint SRL, Sibiu – domeniul Matematică și Informatică 
3. English Step - by - Step SRL, Șelimbăr - domeniul Matematică și Informatică 
4. IT Perspectives SRL, Sibiu – domeniul Matematică și Informatică 
5. Pro IT, Sibiu - domeniul Matematică și Informatică 
6. Ropardo SRL, Sibiu - domeniul Matematică și Informatică 
7. SC ALTEX ROMANIA SRL, Sibiu - domeniul Matematică și Informatică 
8. SC AUSY TECHNOLOGIES ROMANIA, Sibiu - domeniul Matematică și Informatică 
9. SC GDS IT SRL, Sibiu - domeniul Matematică și Informatică 
10. SC NET CONECT SRL, Sibiu – domeniul Matematică și Informatică 
11. SC NTT DATA Romania SA, Sibiu - domeniul Matematică și Informatică 
12. SC Continental Automotive Systems SRL, Sibiu – domeniul Matematică și Informatică 
13. Visma Software SRL, Sibiu – domeniul Matematică și Informatică 
14. SC COLT TEHNOLOGY SERVICES SRL, Sibiu – domeniul Matematică și Informatică 
15. Harting România Manufacturing, Sibiu – domeniul Matematică și Informatică 
16. INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN , Sibiu – domeniul Matematică și Informatică 
17. SC MI-PAY SRL, Sibiu – domeniul Matematică și Informatică 
18. Școala Gimnazială Regele Ferdinand, Sibiu – domeniul Matematică și Informatică 
19. Consiliul Județean Alba – Administrația siturilor NATURA2000 Frumoasa - domeniul Știința 

mediului 
20. Muzeul Național Brukenthal Sibiu - domeniul Știința mediului 

 
 
 



 

Anexa B2.1 Științe 

3 
 

 
Parteneriate cu universităţi 
 
1. Universitatea „ Dunărea de Jos” Galaţi – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 
Nr.291/02.04.2008 cu caracter permanent 
Obiective principale: 
- Schimb de cercetători: încheierea de convenţii directe de colaborare între persoane fizice, 
colective de cadre didactice şi studenţi; vizite reciproce de documentare ale conducătorilor celor două 
instituţii; vizite de lucru pe bază de reciprocitate ale cercetătorilor care lucrează la teme comune;  
- Schimb de publicaţii ştiinţifice: schimbul de publicaţii periodice şi cărţi pentru informarea 
reciprocă 
 
2. Universitatea din Piteşti - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Nr.771/19.01.2013 
Obiective principale: 
Colaborare pe următoarele direcţii: 
- activitate didactică (schimb de cadre de specialitate, cursuri de formare profesională) 
- elaborarea şi derularea unor proiecte de cercetare pe temeticile specifice domeniului 
educaţie fizică şi sport 
- mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice în diferite stagii de practică sau activităţi 
extracuriculare 
- organizarea în comun a unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale 
- elaborarea prin colaborare a unor manuale cu caracter didactic 
 
3. Norwegian University of Life Sciences – Oslo, Norvegia – contract nr. 1929/18.05.2015. Scop: 
dezvoltarea proiectelor de cercetare în domeniul poluanților emergenți 
 
 
Parteneriate cu licee şi cluburi sportive şcolare 
 
1. Colegiul Național “Octavian Goga”, Sibiu – colaborare dintre applicant și partener în vederea 
organizării și desfășurării activităților extrașcolare din proiectul educativ “Caleidoscop Goga”, an școlar 
2018-2019. 
 
2. Colegiul Național “Gheorghe Lazăr”, Sibiu – colaborare științifică pentru organizarea concursurilor 
interjudețene și practică pegadogică, an școlar 2018-2019. 
 
3 Școala numărul 6, Sibiu - colaborare pentru practică pegadogică, an școlar 2018-2019. 
 
4. Colegiul Național Onisifor Ghibu - colaborare pentru practică pegadogică, an școlar 2018-2019. 
 
5. Liceul Teoretic “Axente Sever”, Mediaș - valabil pe o perioadă nedeterminată, cu posibilitatea 
denunțării lui de către fiecare în parte, din motive întemeiate. 
 
6. Şcoala Generală nr. 18 Sibiu 
Obiective principale: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va folosi gratuit sala de sport din incinta 
Şcolii cu cls. I-VIII Nr.18 Sibiu după programul stabilit. 
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7. Clubul Sportiv Şcolar „Şoimii” Sibiu, Nr.558/21.02.2017 
Obiective principale: convenţia stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de 
practică în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în 
concordanţă cu specializarea pentru care se instruiesc studenţii anului II şi III ai Facultăţii de Ştiinţe, 
domeniul Educaţie Fizică şi Sport şi Sport şi Performanţă Motrică. Stagiul de practică este realizat de 
studenţi în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în portofoliul de practică, parte 
integrantă a prezentei convenţii. 
 
8. Clubul Sportiv Municipal Sibiu 
Obiective principale: convenţia stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de 
practică în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în 
concordanţă cu specializarea pentru care se instruiesc studenţii anului II ai Facultăţii de Ştiinţe, domeniul 
Educaţie Fizică şi Sport şi Sportivă şi Performanţă Motrică. Stagiul de practică este realizat de studenţi în 
vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în portofoliul de practică, parte integrantă a 
prezentei convenţii. 
 
9. Asociația Clubul Sportiv Sibiu Sport Project 
Acord cadru de colaborare având ca obiectiv principal dezvoltarea și valorificarea în comun a 
cunoștințelor deținute sau care urmează a fi deținute de către ambele părți sau de către oricare din cele 
două părți și care pot fi aplicabile în domeniul Educație fizică și sport. 
 
 
 
 
 
 


