Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la organizarea
programelor de formare profesională
tehnică prin învățămînt dual

ACORD-CADRU DE COOPERARE
_________20__
număr de înregistrare ______________
Părțile______________________________________________________,
(instituția de învățămînt profesional tehnic)

avînd sediul în _____________________________, în persoana _____________, care
acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Instituție”, și
________________________________________________________________,
(agentul economic/autoritatea publică)

avînd sediul în _______________________, în persoana _________________, care
acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Agent economic/Autoritate publică”,
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 și realizarea programelor de
formare profesională tehnică prin învățămînt dual dintre Părți pentru anul de studii
_____________________, meseria/profesia/specialitatea ________________________ (în
continuare „Program de formare profesională”).
1.2. În scopul realizării Programului de formare profesională, Instituția și Agentul
economic/Autoritatea publică vor elabora în comun instruirea practică pentru
meseria/profesia/specialitatea ____________________________, pe care îl propune
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării spre aprobare.
1.3. Numărul de elevi selectați este de _________.
1.4. Agentul economic/Autoritatea publică va încheia un contract de ucenicie în
învățămîntul 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 Instituție și
Agent economic/Autoritate publică, după cum urmează:
_____ din timpul de studii se va petrece în cadrul Instituției;
_____ din timpul de studii se va petrece în cadrul Agentului economic/Autorității
publice.
1.6. Instituția și Agentul economic/Autoritatea publică poartă răspundere pentru
calitatea studiilor și instruirii efectuate de către elev, în partea ce le revine conform timpului
de studii oferit.
II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
2.1. Părțile trebuie să execute obligațiile ce decurg din prezentul Acord în mod
corespunzător, cu bună-credință, la locul și în momentul stabilit în acesta.
2.2. Instituția este în drept:
să supravegheze modul în care elevul realizează programul de instruire în cadrul
Agentului economic/Autorității publice.

2.3. Instituția are următoarele obligații:
1) solicită să i se acorde numărul de locuri pentru programul de formare profesională
prin învățămînt dual, conform numărului de locuri coordonat cu Agentul
economic/Autoritatea publică;
2) stabilește, în parteneriat cu Agentul economic/Autoritatea publică, modul de
desfășurare a probelor de aptitudini din cadrul concursului de admitere la programele de
formare profesională tehnică;
3) elaborează, în comun cu Agentul economic/Autoritatea publică, planul de
învățămînt pentru meseria/profesia/specialitatea respectivă;
4) organizează și desfășoară examenul de calificare în învățămîntul dual;
5) achită bursa de studii lunare elevilor conform cadrului normativ în vigoare;
6) consiliază și îndrumă profesional elevul;
7) asigură cu cadre didactice și maiștri-instructori calificați în domeniul de
specialitate al programului de formare profesională în învățămîntul dual;
8) monitorizează frecvența elevilor la instruirea în cadrul Instituției de învățămînt
profesional tehnic, precum și informează Agentul economic/ Autoritatea publică cu privire la
nerespectarea frecvenței;
9) asigură instruirea elevilor în cazul în care aceasta nu se poate efectua la Agentul
economic/Autoritatea publică, în conformitate cu curriculumul aprobat.
2.4. Agentul economic/Autoritatea publică este în drept:
1) să stabilească caracterul şi conţinutul activităților de instruire practică în
conformitate cu curricula aprobate;
2) să înființeze consorții cu alte instituții de învățămînt profesional tehnic și agenți
economici certificați, în scopul implementării Programului de formare profesională.
2.5. Agentul economic/Autoritatea publică este obligat(ă):
1) să asigure încadrarea ucenicilor în toate procesele de instruire practică în
conformitate cu curriculumul aprobat, precum şi să țină evidenţa lucrului îndeplinit;
2) să asigure achitarea lunară a salariului de ucenicie;
3) să asigure instructajul introductiv al ucenicilor referitor la specificul lucrului,
respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, de securitate antiincendiară, a
cerinţelor sanitaro-igienice, instrucţiunilor de securitate și sănătate în muncă, gestionarea
resurselor și protecției mediului;
4) să asigure accesul maistrului-instructor în producție la informațiile privind modul
și calitatea realizării planului de învățămînt;
5) să asigure condițiile necesare pentru ca maistrul-instructor în producție să-şi
îndeplinească corespunzător sarcinile în ceea ce priveşte instruirea ucenicului;
6) să asigure condițiile necesare pentru respectarea cerințelor de securitate și sănătate
în muncă;
7) să amenajeze și să pună la dispoziția ucenicului o zonă pentru instruirea teoretică și
practică, delimitată de spațiul de lucru operațional în cadrul companiei și să asigure dotarea
corespunzătoare a acestuia conform specificului activităților efectuate;
8) în cadrul meseriilor/profesiilor/specialităților industrial-tehnice, meșteșugărești și
agroalimentare, să asigure ucenicul cu echipamentul și hainele de protecție, setul de scule,
utilajele, echipamentul de întreținere și deservire necesar și 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 Instituția, pentru ca
ucenicul să completeze pregătirea practică în Instituție sau la un centru de formare
profesională;
10)
să nu îngrădească frecventarea de către ucenici a orelor de studii în cadrul
Instituției;

11)
să participe la examenul de calificare în învățămîntul dual, prin delegarea a cel
puțin unui reprezentant în calitate de membru al Comisiei de examinare și calificare în
învățămîntul dual.
2.6. După caz, Agentul economic/Autoritatea publică va asigura, cu titlu gratuit,
cazarea, transportul și hrana ucenicilor.
III. TERMENUL ACORDULUI
Prezentul Acord se încheie pentru perioada Programului de formare profesională și
produce efecte juridice pînă la __________________________.
IV. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR
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 ŞI REZILIEREA ACORDULUI
5.1. Orice modificări şi completări la prezentul Acord se vor perfecta în formă 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 preavizare în acest sens, prin
acordul comun al Părţilor, perfectat în scris.
5.3. Prin derogare de la prevederile pct.5.2, Instituția poate rezilia unilateral oricînd
prezentul Acord dacă constată că Agentul economic/Autoritatea publică nu execută în mod
corespunzător obligațiile sale rezultate din prezentul Acord.
5.4. În cazul încetării prezentului Acord înainte de termen din culpa Agentului
economic/Autorității publice, Instituția, cu asistarea Camerei de Comerț și Industrie, va
identifica soluții de repartizare a ucenicilor pentru instruirea practică în cadrul altor agenți
economici.
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Prezentul Acord intră în vigoare la momentul semnării lui de către Părți.
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 soluționarea litigiilor decurgînd din/sau în legătură cu prezentul
Acord nu va fi posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare către instanţele
judecătoreşti ale Republicii Moldova.
6.5. Prezentul Acord a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, cîte unul pentru
fiecare Parte, ambele avînd aceeași putere juridică.
Instituția de învățămînt profesional tehnic__________________
Agentul economic/Autoritatea publică______________________

