
ACORD DE PARTENERIAT 

mun.

S.C. „StarNet Soluţii” S.R.L., IDNO 1013600032967, cu sediul în mun. Chişinău, str. 

Columna, 170, codul băncii: AGRNMD2X472, IBAN MD42AG000000022512182358, 

B.C.„Moldova-Agroindbank” S.A. fii. nr. 25, Chişinău, reprezentată de către Administratorul 

dl Maxim GATMAN, denumit în continuare PARTENER 1, şi

I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică, IDNO 1016620006150, cu sediul în 

mun. Chişinău, str. Melestiu 12, din numele căreia acţionează Directorul Vasile VRÎNCEANU, 

care activează în baza statutului, denumită în continuare PARTENER 2, au convenit să 

încheie prezentul acord de colaborare (în continuare -  „Acord"), după cum urmează:

I. OBIECTUL ACORDULUI

1.1. Obiectul prezentului Acord îl reprezintă stabilirea unui parteneriat reciproc avantajos 

între Parteneri în scopul ajustării procesului de formare profesională a elevilor la 

necesităţile Companiilor din cadrul Concernului „StarNet" în cadre inginereşti competente 

şi acordării asistenţei ştiinţifico-consultative în cadrul stagiilor de practică efectuate în una 

din companiile din Concernul „StarNet”.

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PARTENERILOR

2.1. Partenerii sunt obligaţi să execute atribuţiile ce decurg din prezentul Acord, în mod 

corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în momentul stabilit de prezentul Acord.

2.1.1 Relaţiile dintre Părţi vor fi guvernate de principiul echităţii, bunei voinţe şi dezvoltării 

relaţiilor de colaborare durabilă.

2.2. S.C ..StarNet Soluţii"SRL este în drept:

1) Să beneficieze de aprobarea Partenerului 2 la organizarea expoziţiilor (prezentărilor) cu 

genericul familiarizării studenţilor şi a publicului din cadrul I.P. CEEE în ansamblu, privind 

activitatea Companiilor din cadrul Concernului „StarNet”;

2) Să-şi promoveze activitatea sa prin intermediul Partenerului 2;

3) Să selecteze şi să încheie benevol, în modul stabilit, contracte individuale cu elevii 

privind instruirea şi angajarea acestora la lucru;

4) Să organizeze stagii de practică pentru elevii Partenerului 2, utilizând, după caz, 

potenţialul creativ şi de muncă al stagiarilor, supraveghind şi validând activitatea acestora;
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5) Să permită efectuarea excursiilor, vizitelor organizate pentru elevii Centrului de 

Excelenţă în Energetică şi Electronică în scopul familiarizării acestora cu activitatea 

companiilor din cadrul Concernului „StarNet" în ansamblu.

2.3. S.C ..StarNet Soluţii"SRL este obligată:

1) Să organizeze lucrul eficient al stagiului şi să creeze condiţiile necesare pentru 
elevi/mentori;

2) Să recomande oportunităţi de stagiere (internship) în una din companiile din cadrul 

Concernului „StarNet".

3) Să contribuie, în limita posibilităţilor, la modernizarea bazei materiale a I.P. CEEE.

2.4. Centrul de Excelentă în Energetică si Electronică din mun. Chisinău este în drept:

1) Să solicite şi să primească de la PARTENERUL 1 informaţiile cu privire la succesul 

elevilor-stagiari din Companiile din cadrul Concernului „StarNet".

2.5. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică din mun. Chisinău este obligat:

1) Va susţine iniţiativele Partenerului 1 privind organizarea expoziţiilor (prezentărilor) cu 

genericul familiarizării elevilor şi a publicului din cadrul Centrului de Excelenţă în 

Energetică şi Electronică în ansamblu, privind activitatea Partenerului 1;

2) Va disemina informaţia privind posibilităţile de angajare în câmpul muncii în companiile 

din cadrul Concernului „StarNet" a elevilor Centrului de Excelenţă în Energetică şi 

Electronică, prin intermediul tuturor canalelor de comunicare disponibile (oferirea 

posibilităţii distribuirii informaţiilor despre posturile vacante oferite de către Concernul 

„StarNet" prin plasarea de anunţuri, postere, afişe, distribuirea pliantelor, organizarea 

evenimentelor dedicate, prezentări în cadrul instituţiei administrate de Partenerul 2);

3) Va delega în modul stabilit de Regulamentul intern al Centrului de Excelenţă în 

Energetică şi Electronică (după caz) la stagiere a elevilor CEEE în una din Companiile din 

cadrul Concernului „StarNet";

4) Va recomanda, la solicitarea Partenerului 1, elevi ai Centrului de Excelenţă în Energetică 

şi Electronică pentru plasarea posibilă a acestora în câmpul muncii, inclusiv prin 

participarea Partenerului 1 la Târgurile locurilor de muncă vacante organizate permanent 

de către Partenerul 2 pentru selectarea şi angajarea la lucru a absolvenţilor/studenţilor 

Centrului de Excelenţă în Energetică şi Electronică

III. CONFLICTELE DE INTERESE

3.1. PARTENERII vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau stopa orice situaţie 

care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului Acord. 

Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, 

afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror 

alte legături ori interese comune.
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3.2. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului Acord trebuie notificat 

în scris PARTENERULUI, în termen de 3 (trei) zile de la apariţia acestuia, prin poştă cu aviz 
de recepţie sau prin e-mail cu confirmarea recepţionării acestuia.

IV. MODIFICAREA ŞI REZILIEREA ACORDULUI

4.1. Orice modificări şi completări la prezentul Acord se vor perfecta în formă scrisă, se vor 

semna de ambele Parteneri şi vor constitui parte integrantă a prezentului Acord.

4.2. Declaraţia de reziliere a acordului se transmite pe cale poştală, prin intermediul 

scrisorilor recomandate cu aviz de recepţie, sau va fi înmânată direct BENEFICIARULUI. 

Declaraţia se va considera recepţionată, indiferent de situaţie, dacă a fost expediată la 

adresa indicată în prezentul Acord.

V. CLAUZE FINALE

5.1. Prezentul Acord intră în vigoare la momentul semnării lui de către Parteneri şi este 

valabil până la data de 31.12.2023 cu condiţia îndeplinirii tuturor obligaţiilor stipulate în 

prezentul Acord.

5.2. Prezentul Acord constituie obligaţia deplină a Partenerilor cu privire la obiectul 

acestuia şi va suprima oricare alte expresii anterioare de intenţii ori înţelegeri cu privire la 

obiectul prezentului Acord.

5.3. Prezentul Acord a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, fiecare având aceeaşi 

putere juridică, câte unul pentru fiecare Partener.

VI. RECHIZITELE PARTENERILOR

PARTENER 1 PARTENER 2

S.C. „StarNet Soluţii" S.R.L.
MD-2004, mun. Chişinău, 
str. Columna, 170 
Cod fiscal: 1013600032967 
Cod TVA: 0507061
Iban: MD42AG000000022512182358 
în B.C.„Moldova-Agroindbank” S.A. fii. nr. 25, 
Chişinău
Codul băncii: AGRNM1 

Administrator

Maxim Gatman

I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică 
şi Electronică
MD-2038, mun. Chişinău
str. Melestiu 12
Cod Fiscal: 1016620006150

Director

Vasile Vrî




