
CONTRACT DE COLABORARE

cu privire la desfăşurarea practicii de producere a elevilor între I.P. 
Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică I.T. „Global” S.R.L.
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I. Noţiuni generale

1.1. I.P. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică, în calitate de organizator de practică, 
care activează în baza statutului în persoana directorului dl Vasile Vrînceanu şi unitate eco
nomică, I.T  ̂ „Global” S.R.L, care activează în baza statutului, în persoana directorului,

p m ’Ţ m IU-'VL} _______ ________________  , denumite în continuare părţi,
au încheiat^prezentul contract asupra următoarelor clauze:

&

II. Obiectul contractului

2.1. Obiectul contractului constituie asigurarea şi organizarea desfăşurării practicei de producere a
elevilor în baza filialelor întreprinderii pe care o gestionaţi.

III. Obligaţiile părţilor

3.1. I.T. „Global” S.R.L.:

3.1.1. Va delega specialişti în calitate de preşedinţi şi membri ai comisiilor de Stat, de calificare
la susţinerea examenelor de absolvire, concursuri profesionale.

3.1.2. Va pune la dispoziţia I.P.CEEE locuri pentru desfăşurarea practicii tehnologice în
producere, de stagiere. de diplomă, în conformitate cu planurile de studii şi Graficul proce
sului educaţional al instituţiei.

3.1.3. Va numi prin ordin specialişti, în domeniu, în calitate de conducători al practicii elevilor.
3.1.4. Va pune la dispoziţia elevilor utilajul şi mijloacele tehnice în corespundere cu normele de

acces interne aprobate în modul stabilit;
3.1.5. Va crea elevilor în timpul desfăşurării practicii condiţii normale de activitate.
3.1.6. Va efectua instructajul pe tehnica securităţii şi igiena munci, protecţia antiincendiarâ, va

familiariza cu regulamentul intern al unităţii economice;
3.1.7. La finalizarea practicii va alcătui caracteristica pentru fiecare practicant referitor la calitatea 

îndeplinirii programei de către elevi, va aprecia cu puncte activitatea elevului practicant.

3.2. Î.P. CentruI de Excelenta în Energetică si Electronică:

3.2.1. Va delega elevii la practica tehnologică în producere, de stagiere şi de diplomă, în conformi
tate cu Planurile de învăţământ;

3.2.2. Va efectua investigaţiile cerute de unitatea economică în problemele eliberării actelor 
respective în ce priveşte securitatea la informaţie, accesul la regimul de siguranţă, programe 
de lucru;

3.2.3. Va efectua instructajul preliminar referitor la protecţia muncii, protecţia antiincendiarâ şi 
sanitară? securitatea activităţii vitale a elevilor precum şi în timpul deplasărilor tur-retur la 
locul de muncă;

3.2.4. Va organiza, la solicitarea unităţii economice, controlul şi investigaţiile medicale ale elevi
lor delegaţi la practică;

3.2.5. Va numi în calitate de conducători ai practicii elevilor cadre didactice calificate, va delega o 
dată pe săptămână, conducătorii practicii pentru verificarea activităţilor de instruire practică;

3.2.6. Va asigura elevii cu sarcina individuală referitor la desfăşurarea practici, cu scrisoare de 
însoţire, contract de colaborare, stagiere practică, agenda formării profesionale, instrucţiuni



metodice etc;
3.2.7. Va coordona cu conducătorii din partea unităţii economice programa practicii, sarcini

le individuale, graficul deplasării elevilor pe la locurile de muncă în perioada practicii;
3.2.8. Va întreprinde măsuri disciplinare faţă de elevii care au încălcat regulamentul de activitate 

internă, disciplina muncii.

IV. Confidenţialitatea informaţiei

4.1. Părţile se obligă să prezinte reciproc toată informaţia necesară pentru realizarea prezentului 
contract.

4.2. Părţile se obligă să respecte confidenţialitatea informaţiei primite.
4.3. Părţile se obligă să se inform eze reciproc despre cauzele sau condiţiile care nu perm it 

îndeplinirea obligaţiunilor stipulate în prezentul contract.

V. Responsabilitatea părţilor

5.1. Părţile poartă răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiunilor asumate prin prezentul contract 
în conformitate cu Legislaţia în vigoare.

5.2. Prezentul contract întră în vigoare din momentul semnării lui.de către părţi şi este valabil pe 
termen de un an de zile.

5.3. Denumirea grupelor, lista elevilor, perioada, durata practicei sunt indicate în scrisoarea de 
însoţire, şi este parte integrantă a prezentului contract.

5.4. Prezentul contract este elaborat în două exemplare, câte un exemplar la fiecare parte şi are 
aceiaşi putere juridică.

5.5. Condiţiile prezentului contract pot fi modificate numai cu acordul ambelor părţi.
5.6. Divergenţele părţilor referitor la clauzele prezentului contract se soluţionează în conformitate 

cu Legislaţia în vigoare.

VI. Rezilierea contractului

6.1. în caz de iraţionalitate a prezentului contract sau imposibilitatea realizării obligaţiunilor 
asumate, partea cointeresată înaintează propunere de reziliere anticipată cu 30 de zile îna
inte.

VIL Adresele juridice şi rechiziţiile bancare ale părţilor

I.T. „Global” S.R.L.
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I.P.Centrul de Excelentă în 
Energetică şi Electronică

2001, mun. Chişinău.

str. Melestiu, 12 
Anticamera: 022-27-25-94 
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Dir. adj. pentru Instruire practică şi de producere Ceauş Veaceslav 079288627 022 -35 - 47-39




