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Aprobat  

prin Hotărîrea Guvernului 

nr.___ din ________ 2017 

 

 

REGULAMENTUL 

cu privire la organizarea și desfășurarea învățămîntului dual 

 

 

Capitolul I. Dispoziții generale 

 

1. Prezentul Regulament cu privire la organizarea și desfășurarea 

învățămîntului dual (în continuare ”Regulament”) stabilește cadrul normativ privind 

organizarea și desfășurarea învățămîntului dual și este elaborat în temeiul art. 59 alin. 

(5) din Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova 2014, nr.319-324, art.634).   

2. Învăţămîntul dual este o formă alternativă în cadrul sistemului de învățămînt 

profesional tehnic și se organizează prin acordarea instruirii teoretice și a celei 

practice în cadrul instituției de învățămînt profesional tehnic și a agentului economic, 

în vederea obținerii de cunoștințe, deprinderi și competențe pentru calificări 

profesionale de nivel 3 ISCED, 4 ISCED şi 5 ISCED, conform Cadrului Naţional al 

Calificărilor din Republica Moldova. .  

3. Învățămîntul dual are următoarele caracteristici specifice:  

1) Este organizat la iniţiativa agenților economici interesaţi, în calitate de 

potenţiali angajatori;  

2) Asigură instruirea practică, sub răspunderea agentului economic, în condiții 

reale de muncă, cu achitarea lunară a salariului de ucenicie;  

3) Asigură participarea agentului economic la procesul de evaluare și 

certificare competențelor ucenicului. 

4. În sensul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii: 

 Agent economic – întreprindere, instituţie sau organizaţie cu statut de persoană 

juridică, indiferent de tipul de proprietate, de forma juridică de organizare şi de 

subordonarea departamentală sau apartenenţa ramurală, constituită și înregistrată 

conform legislației în vigoare, care și-a exprimat interesul să implementeze programe 

de studii în învățămînt dual;  

 Autoritate publică - orice structură organizatorică sau organ, instituite prin lege 

sau printr-un act administrativ normativ, care acţionează în regim de putere publică în 

scopul realizării unui interes public şi care și-a exprimat interesul să implementeze în 

programe de studii în învățămînt dual. Sunt asimilate autorităţilor publice, în sensul 
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prezentului Regulament, persoanele de drept privat care exercită atribuţii de putere 

publică sau utilizează domeniul public, fiind împuternicite prin lege să presteze un 

serviciu de interes public, inclusiv persoanele care prestează servicii notariale, 

persoanele juridice a cărei activitate este asigurată cu bani publici sau a cărei gestiune 

constituie obiectul controlului din partea autorităţilor publice ori a altor persoane 

juridice de drept public, sau al cărei consiliu de administraţie, de conducere ori de 

supraveghere este format, în proporţie de peste 50%, din membri numiţi de către 

entităţile menţionate; 

 Ucenic în învățămîntul dual – elevul care a fost înmatriculat la studii în cadrul 

unor programe de studii în învățămînt dual autorizate și acreditate și a încheiat un 

contract de ucenicie în învățămîntul dual cu agentul economic; 

 Acord de cooperare în programele de studii în învățămîntul dual (în continuare 

„Acord de cooperare”) – act juridic ce reglementează raporturile juridice dintre 

instituția de învățămînt profesional tehnic și agentul economic pe componenta 

asigurării condițiilor de instruire a ucenicilor la agentul economic, în cadrul unui 

program de studii în învățămînt dual, elaborat conform anexei nr. 1 al prezentului 

Regulament; 

 Contract de ucenicie în învățămîntul dual (în continuare” Contract de 

ucenicie”) – act juridic încheiat în formă scrisă, pe durată determinată, între agentul 

economic și elev, elaborat conform anexei nr. 2 al prezentului Regulament ; 

 Salariu de ucenicie – recompensă sau cîștig evaluat în bani, achitat ucenicului 

de către agentul economic în temeiul Contractului de ucenicie; 

 Maistru-instructor în producție– salariatul sau întreprinzătorul-persoană fizică 

care deține competențe corespunzătoare în modul stabilit de legislația în vigoare, 

responsabil de organizarea, desfășurarea și monitorizarea instruirii teoretice și 

practice a ucenicului în cadrul agentului economic; 

 Maistru-instructor al instituției de învățămînt profesional tehnic – cadru 

didactic din instituția de învățămînt profesional tehnic, responsabil de instruirea 

teoretică și practică a elevului în cadrul instituției de învățămînt profesional tehnic;   

 Consorțiu – grupare în baza unui acord de parteneriat între instituții de 

învățămînt profesional tehnic și/sau centre de formare profesională cu agenți 

economici pentru desfășurarea activităților educaționale și implementarea 

învățămîntului dual; 

5. Învăţămîntul dual poate fi desfășurat, în aceleași condiții, în cadrul 

sectorului public. În acest caz, prevederile din prezentul Regulament ce se referă la 

agenții economici se vor aplica în mod corespunzător autorităților publice care 

implementează programe de studii în învățămînt dual.  

6. Instituția de învățămînt profesional tehnic și agentul economic au calitatea 

de loc de formare profesională teoretică și practică, principiul dualității bazîndu-se pe 

cooperarea dintre acestea. Ponderea perioadei de instruire la agentul economic și în 
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instituția de învățămînt profesional tehnic se stabilește în Acordul de cooperare, în 

conformitate cu planul de învățămînt aprobat de către Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării. Ponderea perioadei de instruire la agentul economic nu poate fi mai mică 

de 50 % din ciclul de studii.  

 

Capitolul II. Organizarea învățămîntului dual  

 

7. Procesul de organizare, desfășurare și monitorizare a învățămîntului dual 

este coordonat, la nivel național, de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

8. Atribuțiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării sunt următoarele: 

1) Elaborarea Planului de admitere în învățămîntul dual conform solicitărilor 

din partea instituțiilor de învățămînt profesional tehnic și a agenților economici, în 

care sunt specificate numărul de locuri, pe specialități și meserii, necesare pentru 

următorul an de învățămînt, precum și durata instruirii, luînd în calcul întrunirea 

condițiilor pentru asigurarea procesului educațional în învățămîntul dual. 

2) Elaborarea listei de meserii și specialități pentru care poate fi aplicat 

învățămîntul dual ca parte integrantă a planului (comenzii de stat) de pregătire a 

cadrelor de specialitate cu finanţare de la bugetul de stat, pe meserii, specialităţi şi 

domenii generale de studiu, în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic  şi 

superior; 

3) Aprobarea de curriculum pentru învățămîntul dual, elaborat în baza 

standardelor ocupaționale sau profilurilor ocupaționale pentru meseria/specialitatea 

respectivă; 

4) Aprobarea agendei formării profesionale a elevului în cadrul programului 

de studii în învățămîntul dual;  

5) Monitorizarea modului de organizare şi desfăşurare a admiterii şi 

înmatriculării în învățămîntul dual;  

6) Finanțarea instruirii teoretice în cadrul instituțiilor de învățămînt 

profesional tehnic; 

7) Stabilirea condițiilor de organizare, precum și monitorizarea desfășurării 

examenului de calificare în învățămîntul dual;   

8) Eliberarea actelor de studii pentru elevii care își fac studiile în învățămîntul 

dual; 

9. Activitatea de suport și monitorizare a învățămîntului dual este realizată de 

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.  

10. Atribuțiile Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova sunt 

următoarele: 

1) Organizează, la solicitarea agentului economic, cursurilor de formare 

continuă a maiștrilor-instructori în producție la întreprinderi. 
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2) Organizează,  la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării sau 

a instituției de învățămînt, cursuri de formare continuă a maiștrilor-instructori incluși 

în procesul de instruire a elevilor în învățămîntul dual. 

3) Avizează curriculum la meseria/specialitatea pentru învățămîntul dual.  

4) Instituie Comisia pentru constatarea conformității agentului economic (în 

continuare „Comisia”), în vederea constatării corespunderii acestuia activității de 

formare profesională în învățămîntul dual.  

5) Recomandă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării agenții economici 

conformi pentru desfășurarea învățămîntului dual. 

6) Ține evidența agenților economici implicați în învățămîntul dual. 

7) Deleagă reprezentanți în calitate de membri ai Comisiilor de examinare și 

calificare în învățămîntul dual.  

8) Acordă suport și asistență agenților economici interesați sau implicați în 

desfășurarea programelor de studii în învățămîntul dual. 

9) Acordă suport și asistență elevilor la încheierea sau desfacerea Contractelor 

de ucenicie. 

10) Acordă suport și asistență agenților economici în procesul de înființare a 

consorțiilor. 

 

Capitolul III. Conformitatea agentului economic 

 

11. Conformitatea agentului economic se constată de către Comisie și include 

constatarea caracterului adecvat al locului de formare profesională și competențelor 

personale și profesionale. 

12. Îndeplinirea de către agentul economic a condițiilor privind caracterul 

adecvat al locului de formare profesională și competențelor personale și profesionale 

se realizează de către Comisie în conformitate cu Regulamentul său aprobat de către 

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. 

13. Comisia, elaborează și remite un raport, Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării, privind conformitatea agentului economic. 

14. În cazul în care agentul economic nu întrunește condițiile pentru a asigura 

instruirea completă conform curriculumului de formare pe module/discipline, acesta 

poate crea consorții. 

 

Capitolul IV. Desfășurarea învățămîntului dual 

 

15. Procesul de instruire în învățămîntul dual se desfășoară în cadrul instituției 

de învățămînt profesional tehnic și în cadrul agentului economic.  

16. Instruirea în învățămîntul dual se realizează în corespundere cu: 

1) Planul-cadru aprobat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 
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2) Planul de pregătire practică la întreprindere, elaborat în comun de către 

agentul economic și instituția de învățămînt profesional tehnic, conform formatului 

elaborat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. 

3) Curriculum pe module/discipline. 

4) Ghidurile metodologice de aplicare a curriculum, aprobate de către 

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. 

17. Agenda formării profesionale a elevului în cadrul programului de studii în 

învățămîntul dual cuprinde descrierea activităților de instruire practică, evaluarea 

activității acestuia în perioada instruirii teoretice și practice realizate, raportul privind 

instruirea practică.  

18. Timpul necesar pregătirii teoretice și practice în cadrul agentului economic a 

ucenicului este inclus în programul de lucru, conform prevederilor Contractului de 

ucenicie. 

19. Caracterul şi conţinutul lucrărilor, forma de organizare a lucrului în unitățile 

de producție se stabilește de către agentul economic. Repartizarea ucenicului la 

locurile de lucru, cu implicarea acestui, la toate procesele tehnice ale 

meseriei/specialității are loc prin ordinul administratorului agentului economic. 

20. Instruirea elevului în învățămîntul dual se finalizează cu susținerea 

examenului de calificare care îi asigură, la promovare, obținerea calificării 

profesionale. În funcție de aranjamentul stabilit prin Acordul de cooperare, examenul 

poate fi organizat fie la sediul instituției de învățămînt profesional tehnic, fie la sediul 

agentului economic.  

21. Condițiile de organizare și de desfășurare a examenului de calificare sunt 

stabilite de către Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 

 

Secțiunea 1. 

Învățămîntul dual pentru nivelul 3 ISCED 

conform Cadrului Naţional al Calificărilor 

 

22. Învăţămîntul dual pentru nivelul 3 ISCED este organizat pentru deținătorii 

Certificatului de studii gimnaziale / Certificatului de studii liceale sau medii de 

cultură generală, cu durata de 1-2 ani, în funcţie de complexitatea meseriei. 

23. Partajarea între locurile de instruire este de 70-80 % în cadrul agentului 

economic și de 20-30 % în cadrul instituției de învățămînt profesional tehnic. 

24. Efectivul grupei pentru învățămîntul dual pentru nivelul 3 ISCED este 

stabilit prin Planul de admitere. 

25. Candidatul la programul de studii în învățămînt dual pentru nivelul 3 ISCED 

urmează să îndeplinească următoarele condiţii: 

1) să fi împlinit vîrsta de 15 ani; 
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2) să dețină cel puțin Certificatul de studii gimnaziale / Certificatul de studii 

liceale sau medii de cultură generală; 

3) să fie apt din punct de vedere medical pentru cerinţele specifice calificării 

pentru care se pregăteşte. 

26. Absolvenţii învăţămîntului dual pentru nivelul 3 ISCED pot continua 

studiile în baza Certificatului de calificare în învățămîntul profesional tehnic 

postsecundar.  

 

Secțiunea 2. 

Învățămîntul dual pentru nivelul 4 ISCED și 5 ISCED 

conform Cadrului Naţional al Calificărilor din Republica Moldova 

 

27. Învăţămîntul dual pentru nivelul 4 ISCED este organizat pentru deținătorii 

Certificatului de calificare la specialităţi conexe meseriei iniţiale / Certificatului de 

studii liceale sau a studiilor medii de cultură generală, cu durata de 2 ani. 

28. Învăţămîntul dual pentru nivelul 5 ISCED este organizat pentru deținătorii 

Diplomei de bacalaureat,  cu durata de 2-3 ani în funcţie de complexitatea calificării. 

29. Efectivul grupei pentru învățămîntul dual pentru nivelul 4 ISCED și 5 

ISCED este stabilit prin Planul de admitere. 

30. Candidatul la programul de studii în învățămînt dual pentru nivelul 4 ISCED 

și 5 ISCED urmează să îndeplinească următoarele condiţii: 

1) să fi împlinit vîrsta de 18 ani; 

2) să dețină act de studii în conformitate cu nivelul de calificare pentru care 

candidatul optează; 

3) să fie apt din punct de vedere medical pentru cerinţele specifice calificării 

pentru care se pregăteşte. 

 

Secțiunea 3. Elevul 

 

31. Calitatea de elev se dobîndește urmare a promovării concursului de admitere 

la învățămîntul dual, în conformitate cu legislația în vigoare.  

32. Instituția de învățămînt profesional tehnic înmatriculează candidații selectați 

și le asigură toate drepturile derivate din statutul de elev. Elevul respectă toate 

obligațiile derivate din statutul de elev. 

33. Elevul obține calitatea de ucenic la semnarea contractului de Contractului de 

ucenicie cu agentul economic.  

34. În perioada instruirii în cadrul agentului economic, ucenicul îndeplinește 

sarcini în conformitate cu curriculum aprobat, iar regimul juridic și fiscal al acestuia 

este asimilat cu cel de angajat al agentului economic.  
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35. Ucenicul se conformează dispozițiilor aplicabile angajaților agentului 

economic în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său, sau 

celor specificate în contractul de ucenicie. Ucenicul efectuează doar acele lucrări care 

corespund scopului formării profesionale şi abilităților lui fizice.  

36. Ucenicului i se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată 

minimă de 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.  

37. Ucenicul beneficiază de concediu plătit în perioada vacanțelor, conform 

planului-cadru aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării . În cazul în care 

perioada vacanțelor depășește durata concediului anual de odihnă, acestuia i se poate 

acorda un concediu neplătit conform legislației în vigoare.  

38. În perioada studiilor, elevul beneficiază de: 

1) bursă lunară, conform prevederilor legislative și normative în vigoare, 

achitată de instituția de învățămînt profesional tehnic; 

2) asigurare obligatorie medicală din contul instituției de învățămînt 

profesional tehnic;  

3) asigurare socială; 

4) salariu de ucenicie achitat de agentul economic, care constituie nu mai puțin 

de 2/3 din cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real al economiei; 

5) cazare în căminul instituției de învățămînt profesional tehnic, dacă acesta 

dispune de cămin. 

39. Dacă elevul nu a promovat examenul de calificare, acesta este în drept să se 

prezinte la o nouă sesiune organizată de instituția de învățămînt profesional tehnic. 

Agentul economic este în drept să prelungească contractul de ucenicie pentru 

perioadă solicitată.  

 

Secțiunea 4. Agentul economic 

 

40. Agentul economic și instituția de învățămînt profesional tehnic sunt 

parteneri duali și ambii constituie locuri de instruire independente.   

41. Agentul economic: 

1) oferă instruirea în secvență sistematică, pentru a asigura că ucenici ating 

obiectivele formării profesionale şi obțin toate competențele necesare; 

2) respectă planul de pregătire practică la întreprindere şi asigură toate 

condițiile pentru ca obiectivul procesului de formare să fie atins în perioada stabilită; 

3) numește o persoană calificată corespunzător pentru a exercita funcția de 

maistru-instructor în producție; 

4) pune la dispoziția ucenicilor, în mod gratuit, toate materialele necesare 

pentru instruire, în special unelte şi materiale consumabile; 

5) asigură respectarea normelor de sănătate şi securitate la locul de muncă, 

precum și respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare; 
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6) acordă ucenicilor timpul necesar pentru frecventarea cursurilor de instruire 

teoretică în cadrul instituției de învățămînt profesional tehnic, precum şi pentru 

participare la examenele în programele de studii în învățămînt dual.  

7) după posibilitate, asigura cu titlu gratuit ucenicilor cazare, transport și hrană; 

8) informează instituția de învățămînt profesional tehnic despre evoluția și 

modul de realizare a programului de instruire al ucenicului.  

9) asigură, la solicitarea instituției de învățămînt, accesul reprezentaților 

acesteia la locul de instruire al ucenicului.  

10) prezintă, la solicitarea Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, 

informaţii documentate cu referire la învățămîntul dual. 

42. La finalul perioadei de instruire, agentul economic eliberează ucenicului un 

document confirmativ cu privire la efectuarea programului de studii în învățămînt 

dual.  

43. Document confirmativ cu privire la efectuarea programului de studii în 

învățămînt dual conține informații detaliate referitoare la tipul, durata şi scopul 

instruirii ucenicului, precum și despre cunoştințele, abilitățile şi competențele 

dobîndite de către acesta. La solicitarea ucenicului, document confirmativ poate 

indica performanța acestuia la locul de muncă.  

 

Secțiunea 5. Instituția de învățămînt profesional tehnic 

 

44. Instituția de învățămînt profesional tehnic are sarcina de a oferi cunoștințe 

teoretice de specialitate și generale precum și de a asigura dobîndirea de abilități 

practice de către elevi în atelierele și laboratoarele instituției în conformitate cu 

Cadrul Național al Calificărilor. 

45. Instituția de învățămînt profesional tehnic asigură elevilor instruirea 

teoretică necesară pentru exercitarea profesiei, precum și instruirea teoretică generală, 

în conformitate cu experiența şi cunoștințele acumulate pe parcursul programului de 

studii în învățămînt dual.  

46. Instituția de învățămînt profesional tehnic este responsabilă de formarea 

profesională a elevilor în învățămîntul dual și este în drept să delege agenților 

economici anumite drepturi ce ține de formarea profesională a elevilor în 

învățămîntul profesional tehnic prin Acordul de cooperare. 

47. Instruirea în cadrul instituției de învățămînt profesional tehnic poate fi 

diferențiată în funcție de nivelul anterior de calificare a elevilor. Durata de instruire 

poate varia în funcție de conținuturile şi cerințele programului de studii în învățămînt 

dual.  

48. Instituția de învățămînt profesional tehnic ține evidența elevilor înscriși în 

învățămîntul dual, a contractelor de ucenicie încheiate între elevii săi și agenții 

economici, a acordurilor de colaborare încheiate cu agenții economici.    
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Secțiunea 6. Maistrul-instructor al instituției de învățămînt profesional tehnic 

 

49. Maistrul-instructor al instituției de învățămînt profesional tehnic asigură 

organizarea, desfășurarea și monitorizarea activității de instruire teoretică și practică 

a elevului în cadrul instituției de învățămînt profesional tehnic. 

50. Maistrul-instructor al instituției de învățămînt colaborează cu maistrul-

instructor în producție în vederea coordonării și monitorizării procesului de instruire 

a ucenicului la agentul economic. 

51. Maistrul-instructor al instituției de învățămînt are următoarele sarcini: 

1) Participă la elaborare de curriculum și a Planului de pregătire practică la 

întreprindere; 

2) Asigură procesul de instruire practică cu materiale didactice, planuri şi 

programe de studiu, fişe tehnologice, manuale şi, după caz, echipament tehnic;  

3) Oferă suport metodologic elevilor în procesul de completare a Agendei 

formării profesionale a elevului în cadrul programului de studii în învățămîntul dual; 

4) Asigură evidenţa şi controlul situaţiei şcolare, a frecvenței/prezenței la ore a 

elevilor; 

5) Participă la elaborarea temelor şi subiectelor pentru probele de evaluare;  

6) Efectuează vizite de monitorizare a activității ucenicilor în la agentul 

economic, pentru a evalua modul de desfășurare a activităților practice; 

7) analizează corectitudinea completării Agendei de formare profesională de 

către ucenic și face înscrierile necesare; 

8) Participă la evaluarea competențelor elevilor obținute în rezultatul instruirii 

practice. 

 

Secțiunea 7. Maistrul-instructor în producție 

 

52. Maistrul-instructor în producție are următoarele sarcini: 

1) Participă în comun cu instituția de învățămînt profesional tehnic la 

elaborarea curriculum și a Planului de pregătire practică la întreprindere, precum și a 

altor documente educaționale; 

2) Ghidează ucenicul în activitatea sa de formare profesională la agentul 

economic, inclusiv prin asigurarea procesului de instruire practică cu materiale 

didactice, fişe tehnologice, manuale şi echipament tehnic;  

3) Monitorizează implementarea Planului de pregătire practică la agentul 

economic;  

4) Participă la elaborarea subiectelor pentru probele practice în cadrul 

examenului de calificare în învățămîntul dual;  
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5) Asigură informarea ucenicilor despre măsurile de securitate și sănătate în 

muncă. 

53. Numărul maxim de elevi-ucenici îndrumați concomitent de către un maistru-

instructor în producție nu va depăși 15 ucenici în cadrul unui program de studii în 

învățămînt dual.  

54. Agentul economic contractează cel puțin un maistru-instructor în producție, 

în scopul asigurării instruirii calitative a ucenicilor. Numărul necesar de maiştri-

instructori în producție se determină în funcție de numărul de ucenici, diversitatea 

meseriilor/specialităților la care se face instruirea, specificul planurilor de învățămînt, 

precum și de structura internă a agentului economic.  

55. În cazul în care agentul economic nu dispune de suficiente resurse pentru a 

avea angajat un maistru-instructor în producție propriu, poate solicita suportul 

Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în vederea identificării 

acestuia. 

56. În cazul în care, programul de studii în învățămînt dual se efectuează prin 

consorțiu, salarizarea maistrului-instructor în producție se efectuează de fiecare agent 

economic în parte, în dependență de numărul de ore lucrate. 

57. Persoanele care activează în calitate de maiștri-instructori în producție și nu 

au beneficiat de o formare profesională psihopedagogică, urmează un program de 

formare profesională continuă a maiştrilor-instructori în producție acreditat.  

58. Procesul de formare și certificare a maiștrilor-instructori în producție se 

desfășoară conform legislației în vigoare.  

 

Capitolul IV. Acordul de cooperare 

 

59. Acordul de cooperare (anexa nr.1 la prezentul Regulament) stabilește: 

1) Drepturile și obligațiile instituției de învățămînt profesional tehnic, ale 

agentului economic certificat, ale maistrului-instructor al instituției de învățămînt 

profesional tehnic și ale maistrului-instructor în producție, în scopul asigurării 

condițiilor de instruire a elevilor-ucenici;  

2) Modul de elaborare și monitorizare a planului/planurilor de învățămînt și 

conținuturile specifice activităților de ucenicie;  

3) Repartizarea orelor teoretice și practice, locul de desfășurare a instruirii 

teoretice și practice;  

4) Numărul de locuri alocate pentru instruire, meseriile/specialitățile; 

5) Răspunderea părților în ceea ce privește asigurarea calității desfășurării 

programului de formare profesională în învățămîntul dual.  

60. Acordul de cooperare se încheie în formă scrisă, în 2 exemplare originale, 

fiecare avînd aceeași putere juridică, cîte unul pentru fiecare parte. 
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61. Atribuțiile instituției de învăţămînt profesional tehnic ca parte a Acordului 

de cooperare sunt următoarele: 

1) Solicitarea de acordare din partea Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării a numărului de locuri alocate pentru învățămîntul dual în planul de 

înmatriculare, conform acordului cu agentul economic; 

2) Stabilirea, în parteneriat cu agentul economic, a modului de selectare a 

elevilor;  

3) Elaborarea, în comun cu agentul economic, a planului de învățămînt pentru 

specialitatea/meseria respectivă;  

4) Asigurarea instruirii teoretice relevante, precum și a celei practice, conform 

curriculumului aprobat; 

5) Organizarea și desfășurarea examenului de calificare în învățămînt dual; 

6) Achitarea bursei de studii lunare către elevii-ucenici, în conformitate cu 

legislația în vigoare; 

7) Consilierea și îndrumarea profesională a ucenicului;  

8) Asigurarea cu cadre didactice și maiștri-instructori calificați în domeniul de 

specialitate al programului de învățămînt dual; 

9) Asigurarea frecvenței elevilor-ucenici la instruirea în cadrul instituției de 

învățămînt profesional tehnic, precum și informarea agentului economic cu privire la 

nerespectarea frecvenței; 

10) Asigurarea instruirii practice de bază a elevilor-ucenici în cazul în care 

aceasta nu se poate efectua la agentul economic, în conformitate cu curriculum 

aprobat. 

62. Atribuțiile agentului economic ca parte a Acordului de cooperare sunt 

următoarele: 

1) Încadrarea ucenicilor în activităţi de producție, în corespundere cu specificul 

meseriei/specialității prin ordinul (dispoziţia) conducătorului agentului economic şi 

ducerea evidenţei lucrului îndeplinit; 

2) Realizarea instructajului introductiv referitor la specificul lucrului, 

respectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, de securitate anti incendiară, 

a cerinţelor sanitaro-igienice, instrucţiunilor de tehnică a securităţii, gestionarea 

resurselor și protecției mediului, precum și asigurarea realizării acestora; 

3) Desemnarea maistrului/maiștrilor-instructori în producție; 

4) Asigurarea familiarizării elevilor-ucenici cu tehnologiile utilizate în procesul 

de instruire; 

5) Achitarea lunară a salariului de ucenicie, în conformitate cu prevederile 

contractului de ucenicie, dar nu mai puțin de 2/3 din cuantumul minim garantat al 

salariului în sectorul real; 

6) Asigurarea condițiilor necesare pentru ca maistrul-instructor în producție să-

şi îndeplinească corespunzător sarcinile;  
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7) Participarea la examenul de calificare în învățămîntul dual prin delegarea a 

cel puțin unui reprezentant pentru participare la examinare și calificare în 

învățămîntul dual.   

63. Acordul de cooperare poate include și alte drepturi și obligații ale agentului 

economic și ale instituției de învățămînt profesional tehnic, ce nu contravin legislației 

în vigoare. 

 

Capitolul V. Contractul de ucenicie  

 

64. Contractul de ucenicie stabilește condiţiile de desfășurare a uceniciei în 

învățămîntul dual, drepturile şi obligaţiile părţilor, mărimea și modalitatea de achitare 

a salariului de ucenicie (anexa nr. 2 la prezentul Regulament). 

65. Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în 2 exemplare 

originale, fiecare avînd aceeași putere juridică, cîte unul pentru fiecare parte, o copie 

al acestuia se prezintă instituției de învățămînt. Contractul de ucenicie poate fi 

încheiat de către ucenic sau de către reprezentantul legal al acestuia.  

66. Prin Contractul de ucenicie, ucenicul se obligă să se pregătească profesional 

şi să activeze în cadrul agentului economic, cu respectarea regulamentului intern al 

unității, iar agentul economic se obligă să îi asigure toate condiţiile necesare formării 

profesionale, precum și plata salariului de ucenicie .  

67. În Contractul de ucenicie se va indica maistrul-instructor în producție, numit 

de conducătorul agentului economic, sub coordonarea directă a căruia se realizează 

programul de studii în învățămînt dual. 

68. Contractului de ucenicie cade sub incidența legislaţiei muncii, inclusiv a 

legislaţiei privind securitatea și sănătatea în muncă. 

69. Contractul de ucenicie se încheie pentru o perioadă determinată, de 1-3 ani, 

în funcție de prevederile planului de învățămînt, aprobat de Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării și intră în vigoare începînd cu prima zi a anului de învățămînt. 

70. Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea Contractului de 

ucenicie se realizează în condițiile respectării legislației în vigoare.  

71. Contractul de ucenicie prevede, dar fără a se limita la, următoarele drepturi 

ale ucenicului:  

1) să beneficieze de pregătirea profesională conform prevederilor 

curriculumului în scopul obținerii competențelor profesionale specifice calificării; 

2) să beneficieze de repaus zilnic şi săptămînal; 

3) să beneficieze de egalitate de șanse şi de tratament; 

4) să i se respecte demnitatea în muncă; 

5) să i se asigure securitatea şi sănătatea în muncă; 

6) să aibă acces la formare profesională suplimentară; 

7) să beneficieze de servicii de consiliere, orientare și informare profesională; 
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8) să fie evaluat în vederea obţinerii Certificatului de calificare/Diplomei de 

studii profesionale; 

9) să participe la crearea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de 

lucru; 

10) să beneficieze de protecție în cazul lichidării agentului economic, prin 

garantarea dreptului la continuarea studiilor. 

72. Contractul de ucenicie prevede următoarele obligații ale ucenicului:  

1) să frecventeze orele de instruirea în cadrul agentului economic; 

2) să respecte indicaţiile maistrului-instructor în producție, precum și pe cele 

ale maistrului-instructor; 

3) să realizeze norma de muncă zilnică și să urmeze programul de instruire 

stabilit prin fișa de formare și/ sau, după caz, să îndeplinească atribuţiile ce îi revin; 

4) să respecte disciplina muncii; 

5) să respecte prevederile cuprinse în Regulamentul de ordine internă al 

agentului economic; 

6) să manifeste fidelitate față de agentul economic în executarea sarcinilor ce îi 

revin; 

7) să respecte măsurile de securitate şi sănătate în munca la agentul economic; 

8) să respecte secretul de serviciu și/sau secretele de fabricaţie; 

9) să păstreze integritatea materialelor didactice, fişelor tehnologice, 

manualelor, echipament tehnic, utilajului, precum și altor bunuri ale agentului 

economic puse la dispoziția elevului-ucenic în cadrul instruirii. 

73. Contractul de ucenicie prevede următoarele drepturi ale agentului economic:  

1) să stabilească sarcinile corespunzătoare pentru fiecare elev-ucenic, în 

condiţiile programului de instruire stabilit prin fișa de formare; 

2) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru ucenic, sub rezerva legalităţii 

acestora; 

3) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de către 

ucenic; 

4) să constate săvîrşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile 

corespunzătoare, potrivit legii şi Regulamentului de ordine internă. 

74. Contractul de ucenicie în învățămîntul dual prevede următoarele obligații 

pentru agentul economic: 

1) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru instruirea ucenic; 

2) să achite ucenicului salariul de ucenicie; 

3) să asigure condiţiile necesare pentru ca maistrul-instructor în producție să-şi 

îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte instruirea ucenicului; 

4) să informeze ucenicul cu privire la condiţiile de lucru, măsurile de securitate 

și sănătate în muncă; 



 

 

PROIECT 

14 
 

5) să participe, împreună cu instituția de învățămînt profesional tehnic, la 

soluționarea situațiilor de litigiu sau conflict și să identifice cea mai adecvată soluție 

pentru remedierea situațiilor respective; 

6) să informeze, la cerere, instituția de învățămînt profesional tehnic despre 

evoluția și modul de realizare a programului de ucenicie în învățămîntul dual; 

7) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale ucenicului; 

8) să asigure accesul gratuit al elevului la servicii medicale; 

9) să asigure ucenicului continuarea pregătirii profesionale, în cazul în care 

activitatea maistrului-instructor în producție se suspendă sau încetează; 

10) să nu îl antreneze pe elev în prestarea unor activități ce nu au legătură cu 

calificarea pentru care se pregăteşte; 

11) să nu împiedice frecventarea de către elevul a cursurilor la instituția de 

învățămînt profesional tehnic; 

12) să elibereze ucenicului, la cerere, o referință de ucenicie în învățămîntul 

dual; 

13) să participe la examenul de calificare în învățămîntul dual prin delegarea de 

cel puțin a unui reprezentant în calitate de membru al Comisiei de examinare și 

calificare în învățămîntul dual.   

75. Contractul de ucenicie poate include și alte drepturi și obligații ale 

ucenicului și ale agentului economic care nu contravin legislației în vigoare.  

76. Contractul de ucenicie poate înceta: 

1) în circumstanțe ce nu depind de voinţa părţilor (pct.79); 

2) prin acordul scris al părţilor (art.80); 

3) la iniţiativa uneia dintre părţi (art.81). 

77. În toate cazurile menţionate la pct.74, ziua încetării Contractului de ucenicie 

se consideră ultima zi de activitate la agentul economic. 

78. Contractul de ucenicie încetează în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei, 

hotărîrii) agentului economic, care se aduce la cunoştinţa ucenicului, sub semnătură. 

Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) agentului economic cu privire la încetarea 

Contractului de ucenicie trebuie să conţină referire la articolul, alineatul, punctul şi 

litera corespunzătoare din lege. 

79. Contractul de ucenicie încetează în circumstanțe ce nu depind de voinţa 

părţilor în caz de: 

1) deces al ucenicului, declarare a acestuia decedat sau dispărut fără urmă prin 

hotărîre a instanţei de judecată; 

2) constatare a nulităţii contractului prin hotărîre a instanţei de judecată – de la 

data rămînerii definitive a hotărîrii respective; 

3) retragere, de către autorităţile competente, a autorizaţiei (licenţei) de 

activitate a agentului economic – de la data retragerii acesteia; 
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4) aplicare a pedepsei penale ucenicului, prin hotărîre a instanţei de judecată, 

care exclude posibilitatea de a continua munca în cadrul agentului economic – de la 

data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti; 

5) expirare a termenului contractului; 

6) forţă majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude posibilitatea 

continuării raporturilor de muncă. 

80. Contractul de ucenicie poate înceta, în orice moment, prin acordul scris al 

părţilor. 

81. Contractul de ucenicie încetează la inițiativa agentului economic cu 

anunțarea prealabilă a ucenicului și instituției de învățămînt profesional tehnic, 

despre acest fapt următoarele cazuri: 

1) lichidarea agentului economic; 

2) reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate; 

3) constatarea faptului că ucenicul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii 

prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical; 

4) săvîrşirea la locul de muncă a unei sustrageri (inclusiv în proporţii mici) din 

patrimoniul unităţii, stabilite prin hotărîre a instanţei de judecată sau a organului de 

competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor administrative; 

5) refuzul ucenicului de a continua munca în legătură cu schimbarea 

proprietarului unităţii sau reorganizarea acesteia, precum şi a transferării unităţii în 

subordinea unui alt organ; 

6) abandonului de către ucenic a studiilor; 

7) aplicare a drepturilor ce derivă din statutul de elev. 

82. În cazul încetării Contractului de ucenicie în legătură cu lichidarea agentului 

economic sau reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate,  agentul 

economic emite, cu 2 luni înainte, un  ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) cu privire la 

preavizarea, sub semnătură, a ucenicului și a instituției de învățămînt profesional 

tehnic.   

 

Capitolul VI. Finanțarea învățămîntului dual  

 

83. Finanțarea învățămîntului dual este asigurată din bugetul de stat sau din alte 

surse legal constituite, pentru componentele de formare ce revin instituției de 

învățămînt profesional tehnic, și după caz, din sursele agentului economic sau din alte 

surse legal constituite, pentru componentele de formare ce revin agentului economic.  

84. Agentul economic va calcula și achita impozitul pe venit reținut din salariul 

de ucenicie, precum și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și 

contribuțiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii, conform legislației în 

vigoare. După caz, agentul economic va asigura cazarea, transportul și hrana 

ucenicilor. Cheltuielile agentului economic legate de organizarea și desfășurarea 
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programului de studii în învățămînt dual sunt deductibile din punct de vedere fiscal, 

în condițiile prevăzute de lege. 

 

Capitolul VII. Dispoziții speciale  

 

85. Instituțiile de învățămînt profesional tehnic/agenții economici sunt în drept 

de a elabora propriile Regulamente de organizare și desfășurare a învățămîntului dual 

în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

 

  



 

 

PROIECT 

17 
 

Anexa nr.1 Regulament 

 

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) ______________________, avînd sediul în 

_________________, în persoana ________ care acționează 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 colaborarea dintre Părți în cadrul 

implementării programului de studii în învățămînt dual  pentru anul de studii _____, 

meseria/specialitatea ___________________ (în continuare ”Program de studii”). 

1.2. În scopul implementării Programului de studii, Instituția și Agentul economic vor 

elabora în comun și propune Ministerului Educației, Culturii și Cercetării spre 

aprobare planul de învățămînt, curriculum pentru învățămîntul dual și planul de 

pregătire practică pentru meseria/specialitatea ______. 

1.3. Numărul de elevi selectați este de ____. 

1.4. Agentul economic va încheia contract de ucenicie în învățămînt dual cu fiecare 

elev, în temeiul căruia, ucenicului îi va fi achitat salariul de ucenicie. 

1.5. Implementarea Programului de studii va fi partajată între Instituție și Agent 

economic, după cum urmează: 

_____ din timpul de studii se va petrece în cadrul Instituției; 

_____ din timpul de studii se va petrece în cadrul Agentului economic. 

1.6. Instituția și Agentul economic poartă răspundere pentru calitatea studiilor 

efectuate de către elevul, în partea ce le revine conform timpului de studii alocat. 

 

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

2.1. Părțile sunt obligate să execute obligațiile ce decurg din prezentul Acord în mod 

corespunzător, cu bună-credință, la locul și în momentul stabilit de prezentul Acord. 

2.2. Instituția este în drept: 
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1) Să supravegheze modul în care elevul își face studiile în cadrul Agentului 

economic. 

2.3. Instituția este obligată: 

1) Să solicite acordarea din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a 

numărului de locuri pe meserii și specialități, necesare desfășurării Programului 

de studii, conform prezentului Acord; 

2) Să asigure desfășurarea procesului educațional conform legislației în vigoare; 

3) Să asigure formarea generală și instruirea teoretică relevantă, precum și 

formarea practică, în caz de necesitate; 

4) Să participe la examenul de calificare în învățămîntul dual prin delegare de 

reprezentanți, conform legislației în vigoare; 

5) Să achite bursa de studii lunară către elevi, în conformitate cu legislația în 

vigoare; 

6) Să asiste elevul la soluționarea situațiilor de conflict sau litigiu între acesta și 

maistrul-instructor și/sau maistrul-instructor în producție, după caz, și împreună 

cu Agentul economic; 

7) Să acorde elevului consiliere și îndrumare profesională; 

8) Să asigure Programul de studii cu cadre didactice și maiștri-instructori calificați 

în domeniul de specialitate menționat în prezentul Acord; 

9) Să asigure frecvența elevilor la instruire, iar la cerere, să informeze Agentul 

economic despre frecvență.  

 

2.4. Agentul economic este în drept: 

1) Să stabilească caracterul şi conţinutul activităților de instruire practică în 

conformitate cu curricula aprobată; 

2) Să înființeze consorții cu alte instituții de învățămînt profesional tehnic și agenți 

economici certificați, în scopul implementării Programului de studii;Să rezilieze 

contractul de ucenicie în învățămîntul dual în cazul încălcărilor de disciplină, 

absențelor nemotivate, deteriorării intenționate a utilajului sau altor abateri 

admise de elevul-ucenic și stipulate în Regulamentul intern al acestuia. 

 

2.5. Agentul economic este obligat: 

1) Să asigure încadrarea ucenici în toate procesele de instruire practică în 

conformitate cu curricula aprobată, precum şi să țină evidenţa lucrului 

îndeplinit; 

2) Să asigure achitarea lunară a  salariului de ucenicie; 

3) Să asigure instructajului introductiv al elevilor-ucenici referitor la specificul 

lucrului, respectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, de securitate 

antiincendiară, a cerinţelor sanitaro-igienice, instrucţiunilor de tehnică a 

securităţii, gestionarea resurselor și protecției mediului; 
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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 elevului-ucenic 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/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 elevul-ucenic 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 de cel 

puțin a unui reprezentant în calitate de membru al Comisiei de examinare și 

calificare în învățămîntul dual.   

 

2.6. După caz, Agentul economic va asigura, cu titlu gratuit, cazarea, transportul și 

hrana ucenicilor. 

 

III. TERMENUL ACORDULUI 

Prezentul Acord se încheie pentru perioada Programului de studii și produce efecte 

juridice pînă la ______. 

 

IV. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR 

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiunilor stipulate în 

prezentul Acord, partea culpabilă compensează pagubele cauzate în conformitate cu 

legislaţia 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. 
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5.3. Prin derogare de la prevederile pct.5.2, Instituția poate rezilia unilateral oricînd 

prezentul Acord dacă constată că Agentul economic 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, Instituția, cu asistarea Camerei de Comerț și Industrie a Republicii 

Moldova, 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 (trei) exemplare originale, fiecare avînd 

aceeași putere juridică, cîte unul pentru fiecare Parte. 

 

Instituția de învățămînt profesional tehnic  Agentul economic 

 

__________________________   __________________________ 
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Anexa nr.2 la Regulament 

 

CONTRACT-CADRU DE UCENICIE ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL DUAL 

 

_________20__ 

 

Părțile, 

(Agentul economic) ______________________, IDNO ________________, avînd 

sediul în _________________, în persoana ____________________ care acționează 

în baza Statutului, denumită în continuare denumită în continuare „Agent economic”, 

și 

________________, IDNP _________________________, domiciliat în 

______________________________________, denumit în continuare “ ucenic”/ 

sau reprezentantul legal al ucenic în numele acestuia,  

 

au încheiat prezentul Contract de ucenicie în învățămîntul dual (în continuare - 

Contract) privind următoarele: 

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Prezentul Contract reglementează relațiile dintre Agent economic și ucenic.  

1.2. În conformitate cu prevederile prezentului Contract, ucenicul se obligă să se 

pregătească profesional şi să activeze pentru şi sub autoritatea Agentului economic 

cu respectarea regulamentului intern al acestuia, iar Agentul economic se obligă să îi 

asigure toate condiţiile necesare formării profesionale potrivit meseriei/specialității 

______, precum și plata salariului de ucenicie. 

1.3. Ucenicul urmează să-și dezvolte competențele în conformitate cu curriculum 

aprobat la meseria/specialitatea ______________.  

1.4. Pregătirea ucenicului urmează să fie coordonată de 

____________________________, în calitate de maistru-instructor în producție, 

deținător al certificatului/atestatului nr. _______________, eliberat de 

__________________________ (zz/ll/anul). 

1.5. În cadrul executării prezentului Contract, există următoarele riscuri specifice 

locului de desfăşurare a activităţilor practice şi teoretice: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

II. LOCUL DE DESFĂȘURARE A UCENICIEI ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL 

DUAL: 

Locul de formare a ucenicului este: 
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(locul din cadrul agentului economic unde se va desfășura ucenicia) 

________________; 

(denumirea și locul din cadrul instituției de învățămînt profesional tehnic unde se va 

desfășura ucenicia) _____________________. 

 

 

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UCENICULUI: 

3.1. Ucenicul are următoarele drepturi: 

3.1.1. să beneficieze de pregătirea profesională conform prevederilor curricula 

în scopul obținerii competențelor profesionale specifice calificării; 

3.1.2. să beneficieze de repaus zilnic şi săptămînal; 

3.1.3. să beneficieze de egalitate de șanse şi de tratament; 

3.1.4. să i se respecte demnitatea în muncă; 

3.1.5. să i se asigure securitatea şi sănătatea în muncă; 

3.1.6. să aibă acces la formare profesională suplimentară; 

3.1.7. să beneficieze de servicii de consiliere, orientare și informare 

profesională; 

3.1.8. să participe la procesul de evaluare în vederea obţinerii Certificatului de 

calificare/Diplomei de studii profesionale; 

3.1.9. să participe la crearea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de 

lucru; 

3.1.10. să beneficieze de protecţie în cazul în care raporturile de lucru ale 

maistrului-instructor în producție se suspendă sau încetează şi acest lucru 

afectează direct pregătirea profesională a elevului-ucenic; 

3.1.11. să beneficieze de protecție în cazul lichidării agentului economic. 

 

3.2. Ucenicul are următoarele obligații: 

3.2.1. să frecventeze cursurile la instituția de învățămînt profesional tehnic și să 

fie prezent la instruirea în cadrul agentului economic; 

3.2.2. să respecte indicaţiile maistrului-instructor în producție, precum și pe cele 

ale maistrului-instructor; 

3.2.3. să realizeze norma de lucru și să urmeze programul de instruire stabilit 

conform curriculumului și Planului de pregătire practică aprobate și/sau, după 

caz, să îndeplinească atribuțiile ce îi revin; 

3.2.4. să respecte disciplina muncii; 

3.2.5. să manifeste o atitudine gospodărească față de bunurile Agentului 

economic și să poarte răspundere materială pentru pricinuirea intenționată de 

pagube Agentului economic; 

3.2.6. să păstreze integritatea materialelor didactice, fişelor tehnologice, 

manualelor, echipament tehnic, utilajului, precum și altor bunuri ale agentului 
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economic puse la dispoziția elevului-ucenic în cadrul instruirii; 

3.2.7. să respecte prevederile Regulamentului intern al Agentului economic; 

3.2.8. să manifeste fidelitate față de Agentul economic în executarea atribuţiilor 

de serviciu; 

3.2.9. să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii în cadrul Agentului 

economic; 

3.2.10. să respecte secretul de serviciu și/sau secretele de fabricaţie. 

 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENTULUI ECONOMIC: 

4.1. Agentul economic are următoarele drepturi: 

4.1.1. să stabilească sarcinile corespunzătoare pentru fiecare ucenic, în condiţiile 

programului de instruire stabilit prin fișa de formare; 

4.1.2. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru ucenic, sub rezerva 

legalităţii acestora; 

4.1.3. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de către 

ucenic; 

4.1.4. să constate săvîrşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile 

corespunzătoare, potrivit legii şi Regulamentului de ordine internă. 

4.2. Agentul economic are următoarele obligații: 

4.2.1. să asigure condiţiile corespunzătoare pentru instruirea elevului-ucenic; 

4.2.2. să achite ucenicului salariul de ucenicie; 

4.2.3. să asigure condiţiile necesare pentru ca maistrul-instructor în producție să-

şi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte instruirea ucenicului; 

4.2.4. să informeze ucenicul cu privire la condiţiile de lucru, măsurile de 

securitate și sănătate în muncă; 

4.2.5. să participe, împreună cu instituția de învățămînt profesional tehnic, la 

soluționarea situațiilor de litigiu sau conflict dintre ucenic, maistrul-instructor în 

producție, după caz, și să identifice cea mai adecvată soluție pentru remedierea 

situațiilor respective; 

4.2.6. să informeze, instituția de învățămînt profesional tehnic despre evoluția și 

modul de realizare a programului de ucenicie în învățămîntul dual; 

4.2.7. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale ucenicului; 

4.2.8. să asigure accesul gratuit al elevului-ucenic la servicii medicale; 

4.2.9. să asigure ucenicului continuarea pregătirii profesionale, în cazul în care 

activitatea maistrului-instructor în producție se suspendă sau încetează; 

4.2.10. să nu îl antreneze pe ucenic în prestarea unor activități ce nu au legătură cu 

calificarea pentru care se pregăteşte; 

4.2.11. să nu împiedice frecventarea de către ucenic a cursurilor la instituția de 

învățămînt profesional tehnic; 

4.2.12. să elibereze ucenic, la cerere, o referință de ucenicie în învățămîntul dual; 
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4.2.13. să participe la examenul de calificare în învățămîntul dual prin delegarea de 

cel puțin a unui reprezentant în calitate de membru al Comisiei de examinare și 

calificare în învățămîntul dual.   

 

V. SALARIZAREA UCENICULUI 

5.1. Agentul economică achită ucenicului salariul de ucenicie în sumă de _____ 

lei. La această sumă se adaugă alte sporuri/suplimente/adaosuri ___________. În 

cazul în care salariul de ucenicie se va achita în funcție de numărul de ore lucrate, se 

va indica în mod expres. 

5.2. Salariul de ucenicie se achită lunar ucenicului la data de __________. 

 

VI. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR, SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

6.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare a obligațiilor rezultate din prezentul Contract în conformitate cu 

legislația, normele interne ale Agentului economic și prezentul Contract. 

6.2. Recuperarea prejudiciului cauzat se efectuează în modul prevăzut de legislație. 

 

VII. MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA  CONTRACTULUI 

7.1. Orice modificări şi completări la prezentul Contract se vor perfecta în formă 

scrisă, se vor semna de ambele Părţi şi vor constitui parte integrantă a prezentului 

Contract. 

7.2. Prezentul Contract poate fi suspendat în circumstanțe care nu depind de voința 

părților, prin acordul părților sau la inițiativa unei din părți. 

7.3. Prezentul Contract poate înceta în circumstanțe ce nu depind de voința părților, 

din inițiativa ucenicului (abandon) sau din inițiativa Agentului economic, în cazurile 

și modul prevăzut de legislația în vigoare. 

7.4. În cazul în care prezentul Contract încetează din inițiativa Agentului economic, 

acesta este obligat să înștiințeze Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova 

și instituția de învățămînt profesional tehnic în care elevul-ucenic își desfășoară 

studiile, și să contribuie la integrarea ucenicului în cadrul altui program de studii în 

învățămînt dual.  

7.5. Perioada de preaviz, în cazul în care încetarea prezentului Contract se face din 

inițiativa Agentului economic este de __ zile calendaristice. Perioada de preaviz, în 

cazul în care încetarea prezentului Contract se face din inițiativa elevului-ucenic 

este de __ zile calendaristice. 

 

VIII. DIVERSE 

8.1. Prezentul Contract este încheiat pe durata programului de studii în învățămînt 

dual și produce efectele juridice pînă la ___________________. La încetarea 

prezentului Contract, părțile pot încheia un contract individual de muncă, în condițiile 
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prevăzute de legislația muncii. 

8.2. Durata zilnică a pregătirii teoretice și practice este stabilită prin dispoziția 

Agentului economic, dar nu va depăși 8 de ore pe zi și 40 de ore pe săptămînă.  

(Se completează în cazul în care Elevul-ucenic este minor), durata pregătirii teoretice 

și practice săptămînale este redusă și constituie: 

a) 24 de ore pentru elevul-ucenic în vîrstă de la 15 la 16 ani; 

b) 35 de ore pentru elevul-ucenic în vîrstă de la 16 la 18 ani. 

8.3. Orice neînțelegeri între părți apărute din sau în legătură cu prezentul Contract 

vor fi discutate în scopul soluționării pe cale amiabilă. In caz de imposibilitate, 

litigiile vor fi deferite instanțelor de judecată competente ale Republicii Moldova. 

8.4. În partea care nu este reglementata de prezentul Contract, relațiile dintre părți 

sunt guvernate de prevederile legislației în vigoare, actelor constitutive și normele 

interne ale Agentului economic. 

8.5. Prezentul Contract se va aduce la cunoștința instituției de învăţămînt 

profesional tehnic în care Elevul-ucenic își desfășoară studiile. 

8.6. Prezentul Contract a fost încheiat în 2 (trei) exemplare originale, fiecare avînd 

aceeași putere juridică, cîte unul pentru fiecare parte, o copie al acestuia se prezintă 

instituției de învățămînt. 

 

 

 

Ucenic/Reprezentant legal    Agentul economic 

 

 

_____________________________   ___________________________ 


