
Acord de colaborare 

cu privire la activitatea comună de formare profesională 

 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Facultatea 

„Științe Economice”, Catedra „Administrarea afacerilor, Marketing și Contabilitate”, în 

persoana Decanului____________________ pe de o parte, şi     __________________________, în 

persoana _______________________, pe de altă parte, au încheiat prezentul acord convenind 

asupra următoarelor: 

1. Scopul acordului 

1.1. Scopul prezentului acord constă în asigurarea unei conlucrări constructive în domeniul formării 

profesionale între părţile semnatare. 

2. Obiectul acordului 

2.1. Obiectul acordului îl reprezintă activitatea în comun a părţilor semnatare, în vederea realizării 

scopului propus, care include: 

a) efectuarea stagiului de practică în cadrul instituţiilor cu profil economic de către studenţii 

Facultăţii „Ştiinţe Economice” ai USPEE „C.Stere”; 

b) schimbul de informaţii şi experienţă în domeniile de interes comun, în condiţiile legii; 

c) organizarea de reuniuni ştiinţifico-practice axate pe probleme de interes comun; 

d) organizarea stagiilor de formare continuă. 

3. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

3.1.Drepturile USPEE „C.Stere”  : 

a) de a recomanda, anual studenţi şi masteranzi cu rezultate foarte bune la studii şi 

comportament ireproşabil, pentru desfăşurarea stagiilor de practică; 

b) de a monitoriza activitatea studenţilor stagiari în cursul programului de practică; 

c) de a oferi condiţii de realizare a stagiului de practică, inclusiv materiale metodice şi alte 

informaţii cu caracter public; 

d) de a propune instituţiilor de resort organizarea reuniunilor ştiinţifico-practice axate pe 

probleme de interes comun; 

3.2.Obligaţiile USPEE „C.Stere”: 

a) de a prezenta instituţiei, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea stagiului, lista studenţilor 

recomandaţi pentru desfăşurarea practicii, care trebuie să întrunească exigenţele stipulate în pct. 

3.1, lit. a) din prezentul acord; 

b) de a asigura prezenţa studenţilor repartizaţi la stagiul de practică; 

c) de a participa, la solicitarea anagajaţilor instituţiei ce vizează problematica stagiilor de 

practică; 

d) de a remunera activitatea coordonatorilor stagiilor de practică; 

3.3. Drepturile instituţiei - bază de realizare a stagiului de practică: 

a) de a propune USPEE „C.Stere” organizarea reuniunilor ştiinţifico-practice axate pe 

probleme de interes comun; 

b) de a solicita USPEE „C.Stere” materiale didactice care pot fi folosite în activitatea de 

formare profesională a angajaţilor instituţiei - bază de realizare a stagiului de practică ; 

c) de a solicita asistenţă metodică şi ştiinţifică din partea USPEE „C.Stere” în procesul 

organizării şi desfăşurării diverselor activităţi cu caracter instructiv. 

d) de a solicita USPEE „C.Stere” remunerarea activitatăţii coordonatorilor stagiului de 

producţie conform prevederilor regulamentare; 

3.4. Obligaţiile instituţiei - bază de realizare a stagiului de practică: 

a) de a asigura, anual, desfăşurarea în cadrul subdiviziunilor sale a stagiilor de practică 

studenţii, studii cu frecvenţa la zi, cu frecvenţă redusă şi masteranzi, desemnînd coordnatori de 

practică; 

b) de a aprecia calitatea activităţii studenţilor stagiari, pe toată perioada practicii; 

 

 



4. Notificările între părţi 

4.1. Orice notificare adresată de una dintre părţile contractante celeilalte este valabil îndeplinită 

dacă va fi dovada recepţionării de către destinatar; 

4.2. Părţile contractante se obligă să răspundă în scris, în termen de 15 zile, oricărei notificări 

parvenite de la cealaltă parte; 

4.3. Notificările verbale nu se iau în consideraţie dacă nu sunt confirmate în scris. 

5. Termenul, modificarea şi rezilierea acordului 

5.1. Prezentul contract este valabil pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de a fi prelungit pe un nou 

termen, prin convenirea în scris a ambelor părţi, la cererea uneia dintre ele cu cel puţin trei luni 

înaintea expirării termenului precedent; 

5.2. Modificarea prezentului acord se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 

contractante; 

5.3. Prezentul acord cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său şi actele adiţionale 

reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea; 

5.4. Acordul poate fi reziliat: 

a) prin consimţămîntul scris al părţilor; 

b) din iniţiativa uneia dintre părţi, cu notificarea cauzei de încetare cu o lună înainte de data la 

care acordul îşi va înceta acţiunea juridică. 

6. Dispoziţii finale 

6.1. In procesul realizării prezentului acord, părţile se vor baza pe principiile de bună credinţă, 

diligenţă, parteneriat şi egalitate; 

6.2. Litigiile apărute în legătură cu executarea prezentului acord vor fi rezolvate de părţi pe cale 

amiabilă. Dacă litigiul persistă şi nu este posibilă rezolvarea lui pe această cale, el va fi supus spre 

soluţionare instanţei judecătoreşti; 

6.3. Prezentul acord este întocmit în 2 (două) exemplare originale, fiecare parte atestînd că se află în 

posesia a cîte un exemplar; 

6.4. La iniţiativa uneia din părţi, actualul acord poate fi modificat sau completat cu prevederi 

adiţionale; 

7. Adresele juridice ale părţilor şi semnăturile 

 

 

 

Universitatea de Studii Politice 

 şi Economice Europene  

„Constantin Stere” 

Facultatea „Științe Economice” 

Adresa juridică:  

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 200,  

mun. Chişinău, Republica Moldova  

Telefon: 74-94-86, 74-99-13 

 

 

Decan 

a Facultății „Științe Economice”                                                                                                       

 Universitatea de Studii Politice  

şi Economice Europene  

„Constantin Stere” 

dr., conf. univ. 

________________ 

Data_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Adresa juridică: 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

 

_______________________________  
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 


