
ACORD -  CADRU DE COOPERARE

număr de înregistrare

Părţile I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică, instituţia de 
învăţământ profesional tehnic, având sediul în Chişinău, str. Melestiu 12, în persoana dlui 
Vasile VRINCEANU, director, care acţionează în baza Statutului, denumită în continuare 
„Instituţie, şi

STEINEL ELECTRONIC SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu 42/3, 
IDNO 1007600048369, cod TVA 0606402, cod: IBAN: MD78PR002224186683001498, 
reprezentat prin Administrator Dl Ruslan Cunup, care acţionează în baza statutului, 
denumită în continuare „Agent economic” , denumite împreună „Părţi” şi în mod 
individual „Parte” , au convenit să încheie prezentul Acord de cooperare (în continuare - 
„Acord” ), după cum urmează.

I. OBIECTUL ACORDULUI

1.1. Obiectul prezentului Acord îl constituie organizarea şi realizarea programelor 
de formare profesională tehnică prin învăţământ dual între părţi pentru anii de studii 2018 
-  2020, specialitatea 71440 Electronică (în continuare „Program de formare 
profesională” ).

1.2. în scopul realizării Programului de formare profesională, Instituţia şi Agentul 
economic vor elabora în comun instruirea practică pentru specialitatea 71440 Electronică, 
pe care îl propune Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării spre aprobare.

1.3. Numărul de elevi selectaţi este maxim de 15. Vârsta minimă admisă a elevilor
18 ani.

1.4. Agentul economic v-a încheia un contract de ucenicie în învăţământul dual cu 
fiecare elev, în temeiul căruia ucenicului îi va fi achitat salariul de ucenicie.

1.5. Realizarea Programului de formare profesională va fi partajată între Instituţie 
şi Agent economic, după cum urmează:

50% din timpul de studii se va desfăşura în cadrul instituţiei;

50% din timpul de studii se va desfăşura în cadrul Agentului economic;

1.6. Instituţia şi Agentul economic poartă răspundere pentru calitatea studiilor şi 
instruirii efectuate de către elev, în partea ce le revine conform timpului de studii oferit.

II. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
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2.1. Părţile trebuie să execute obligaţiile ce decurg din prezentul acord în mod 
corespunzător, cu bună -  credinţă, la locul şi momentul stabilit în acesta.

2.2. Instituţia este în drept:
*

Să supravegheze modul în care elevul realizează programul de instruire în cadrul 
Agentului economic.



2.3. Instituţia are următoarele obligaţii:

1) solicită să i se acorde numărul de locuri pentru programul de formare 
profesională prin învăţământul dual, conform numărului de locuri coordonat cu Agentul 
economic;

2) stabileşte, în parteneriat cu Agentul economic, modul de desfăşurare a probelor 
de aptitudini din cadrul concursului de admitere la programele de formare profesională 
tehnică;

3) elaborează, în comun cu Agentul economic, planul de învăţământ pentru meserie 
/ profesie / specialitatea respectivă;

4) organizează şi desfăşoară examenul de calificare în învăţământul dual;

5) achită bursa de studii lunare a elevilor conform cadrului normativ în vigoare;

6) consiliază şi îndrumă profesional elevul;

7) asigură cu cadre didactice şi maiştri -  instructori calificaţi în domeniul de 
specialitate al programului de formare profesională în învăţământul dual;

8) monitorizează frecvenţa elevilor la instruirea în cadrul Instituţiei de învăţământ 
profesional tehnic, precum şi informează Agentul economic public cu privire la 
nerespectarea frecvenţei;

9) asigură instruirea elevilor în cazul în care aceasta nu se poate efectua la Agentul 
economic în conformitate cu curriculumul aprobat;

10) asigură desfăşurarea procesului educaţional conform Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a învăţământului dual;

11) asigură formarea generală, instruirea teoretică a ucenicului;

12) Profesorii implicaţi în sistemul dual de instruire să semneze un contract de 
confidenţialitate a datelor întreprinderii;

13) Să exmatriculeze elevii care au reziliat contractul de ucenicie încheiat cu 
întreprinderea.

2.4. Agentul economic este în drept:

1) să stabilească caracterul şi conţinutul activităţilor de instruire practică în 
conformitate cu curricula aprobată;

2) să înfiinţeze consorţii cu alte instituţii de învăţământ profesional tehnic şi agenţii 
economici certificaţi, în scopul implementării Programului de formare profesională.

2.5. Agentul economic este obligat(ă):

1) să asigure încadrarea ucenicilor în toate procesele de instruire practică în 
conformitate cu curriculumul aprobat, precum şi să ţină evidenţa lucrului îndeplinit;

2) să asigure achitarea lunară a salariului de ucenicie;
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3) să asigure instructajul introductiv a ucenicilor referitor la comportamentul 
ucenicilor, specificul lucrului, respectarea cerinţelor şi instrucţiunilor de securitate şi 
sănătate în muncă, de securitate antiincendiară, a cerinţelor sanitaro -  igienice; 
gestionarea resurselor şi protecţiei mediului; regulile de deservire a locului de muncă; 
Regulamentul Intern al STEINEL ELECTRONIC SRL;

4) să asigure accesul profesorului -  instructor în producţie la informaţiile privind 
modul şi calitatea realizării planului de învăţământ;

5) să asigure condiţiile necesare pentru ca profesorului -  instructor în producţie să- 
şi îndeplinească corespunzător sarcinile în ceia ce priveşte instruirea ucenicului;

6) să asigure condiţiile necesare pentru respectarea cerinţelor de securitate şi 
sănătate în muncă;

7) .să amenajeze şi să pună la dispoziţia ucenicului o zonă pentru instruirea 
teoretică şi practică, delimitată de spaţiul de lucru operaţional în cadrul companiei şi să 
asigure dotarea corespunzătoare a acestuia conform specificului activităţilor efectuate:

8) în cadrul meseriilor / profesiilor / specialităţilor industrial -  tehnice, 
meşteşugăreşti şi agro -  alimentare să asigure ucenicul cu echipamentul de haine de 
protecţie, setul de scule, utilajele, echipamentul de întreţinere şi deservire necesar şi la un 
nivel tehnologic actual;

9) în cazul în care nu poate asigura parcurgerea de către ucenic a tuturor 
subiectelor prevăzute de curricula de formare pe module / discipline, să avizeze Instituţia, 
pentru ca ucenicul să completeze pregătirea practică în Instituţie sau la un centru de 
formare profesională,

10) să nu îngrădească frecventarea de către ucenici a orelor de studii în cadrul 
Instituţiei;

11) să participe la examenul de calificare în învăţământul dual prin delegarea a cel 
puţin a unui reprezentant în calitate de membru al Comisiei de examinare şi calificare în 
învăţământul dual;

12) să încheie cu elevii înmatriculaţi în I.P. CEEE Contract de ucenicie 
reglementat de Codul Educaţiei, Codul Muncii şi Codul Civil.

13) să numească tutori pentru ucenici dintre lucrători cu o calificare înaltă şi o 
experienţă bogată în lucru.

14) să rezilieze contractul de ucenicie în cazul încălcărilor de disciplină a 
ucenicilor, absenţelor nemotivate, deteriorării utilajului şi mobilierului şi altor abateri 
prevăzute în Regulamentul de funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional şi / sau 
Regulamentului intern al STEINEL ELECTRONIC SRL.

III. TERMENUL ACORDULUI

Prezentul Acord se încheie pentru perioada Programului de formare profesională şi 
produce efecte juridice până la 31 iulie 2020.



IV. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR
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Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor stipulate în 
prezentul Acord, partea culpabilă compensează pagubele cauzate în conformitate cu 
legislaţia civilă în vigoare.

V. MODIFICAREA SI REZILIEREA ACORDULUI
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5.1. Orice modificări şi completări la prezentul Acord se vor perfecta în forma 
scrisă, se vor semna de ambele părţi şi vor constitui parte integrantă a prezentului Acord.

5.2. Prezentul Acord poate înceta înainte de termen, fără preavizarea în acest sens, 
prin acordul comun al Părţilor, perfectat în scris.

5.3. Prin derogare de la prevederile pct. 5.2., instituţia poate rezilia unilateral 
oricând prezentul acord dacă constată că Agentul economic nu execută în mod 
corespunzător obligaţiile sale rezultate din prezentul Acord.

5.4. în cazul încetării prezentului Acord înainte de termen din culpa Agentului 
economic, Instituţia, cu asistarea Camerei de Comerţ şi Industrie va identifica soluţii de 
repartizare a ucenicilor pentru instruirea practică în cadrul altor agenţi economici.

VI. CLAUZE FINALE

6.1. Prezentul Acord intră în vigoare la momentul semnării lui de către Părţi.

6.2. Prezentul Acord constituie obligaţia deplină a Părţilor cu privire la obiectul 
acestuia şi va suprima oricare alte expresii anterioare de intenţii ori înţelegeri cu privire la 
obiectul prezentului Acord.

6.3. Prezentul Acord este guvernat de legislaţia Republicii Moldova.

6.4. în cazul în care soluţionarea litigiilor decurgând din / sau în legătură cu 
prezentul Acord nu va fi posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare către 
instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova.

6.5. Prezentul Acord a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare Parte, ambele având aceiaşi putere juridică.

INSTITUTIA PUBLICĂ
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CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN 

ENERGETICĂ SI ELECTRONICĂ
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STEINEL ELECTRONIC SRL




