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1. Partile contractante:
A. ASOCIATIA CENTRUL DE AFACERI RESITA, in calitate de furnizor de formare
profesionala,
denumit
in
continuare
furnizor,
reprezentat
prin
........................................................................, avand functia de ................................., cu
sediul in Resita, P-ta Republicii, nr. 27, Judetul Caras-Severin, telefon 0255210330, fax
0255210330, e-mail: office@car.org.ro, cod fiscal 13524430, cont bancar la BCR RESITA nr.
RO 05 RNCB 0100 0382 3998 0001 , posesor al autorizatiei de furnizor de formare
profesionala pentru ocupatia PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE, seria CS Nr.
000265, inmatriculat in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor cu
nr. 11/76/06.05.2010.
B. ……………………………………………………………………. in calitate de beneficiar de
formare profesionala, denumit in continuare beneficiar, cu domiciliul in …………….., str.
……………………….., nr. …, judetul ……………., telefon ………….....................……
2. Obiectul contractului:
Obiectul contractului il constituie prestarea de catre furnizor a serviciului de formare
profesionala, pentru ocupatia de PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE – cod COR
215119.
3. Durata contractului:
Durata contractului este de 8 saptamani, reprezentand 160 ore de pregatire teoretica si 160
ore de pregatire practica; derularea contractului incepe la data de ………………………
4. Valoarea contractului:
Valoarea totala a contractului este de _________ RON. Valoarea contractului, precum si
modalitatile de plata pot fi modificate ulterior, cu acordul partilor, prin acte aditionale la
prezentul contract.
Plata contractului se face de catre angajator(beneficiar), prin ordin de plată pe bază de
factură (cash pe baza de chitanta fiscala sau bon fiscal):
5. Obligatiile partilor:
A. Furnizorul se obliga:
a) sa presteze serviciile de formare profesionala, cu respectarea normelor legale si a
metodologiilor in materie, punand accent pe calitatea formarii profesionale;
b) sa asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare
desfasurarii activitatii de formare profesionala;
c) sa asigure finalizarea procesului de formare profesionala si sustinerea examenului de
absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica si practica;
d) sa asigure instructajul privind protectia muncii;
e) sa nu impuna beneficiarului sa participe la alte activitati decat cele prevazute in programul
de formare profesionala.
B. Beneficiarul se obliga:
a) sa frecventeze programul de formare profesionala pe intreaga perioada. Inregistrarea a
mai mult de 10% absente nemotivate sau 25% absente motivate din durata totala a
programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a sustine examenul de
absolvire;
b) sa utilizeze resursele umane, tehnice si altele asemenea potrivit scopului si destinatiei
acestora si numai in cadrul procesului de formare profesionala, evitand degradarea,
deteriorarea sau distrugerea acestora;
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c) sa pastreze ordinea, curatenia si disciplina pe parcursul frecventarii cursurilor de formare
profesionala;
d) sa respecte normele privind protectia muncii;
6. Raspunderea contractuala
Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea
necorespunzatoare a contractului partea vinovata raspunde potrivit legii.
In cazul in care beneficiarul nu poate incepe, continua sau finaliza cursul din motive absolut
obiective, acesta va suporta doar cheltuielile efectiv efectuate de furnizor in executarea
contractului in valoare de 50 Lei (RON) reprezentand costuri de procesare a dosarului.
In cazul in care beneficiarul nu poate incepe, continua sau finaliza cursul din motive
neobiective ( ex. nu mai doreste continuarea scolarizarii ) sumele achitate cu documente de
plata nu se mai restituie.
Nefinalizarea cursului din motive imputabile furnizorului confera beneficiarului dreptul de a
solicita si a obtine restituirea contravalorii taxei achiate, potrivit pct. 4.
7. Forta majora
Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul in care aceasta este dovedita in
conditiile legii.
Partea care, din cauza de forta majora, nu isi poate respecta obligatiile contractuale va
instiinta in scris cealalta parte contractuala, in termen de cel mult 5 zile de la data incetarii
situatiei de forta majora.
8. Solutionarea litigiilor
Partile contractante vor depune toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabila a
neintelegeriilor ce se pot ivi intre ele cu ocazia executarii contractului.
Daca rezolvarea pe cale amiabila nu este posibila, partile se pot adresa instantei de judecata
competente, potrivit legii.
9. Modificarea, suspendarea si incetarea contractului
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, exprimat prin act
aditional la prezentul contract.
Partile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durata limitata a contractului.
Prezentul contract poate inceta in urmatoarela conditii:
a) prin expirarea termenului si realizarea obiectului contractului;
b) prin acordul de vointa al partilor;
c) prin reziliere.
In cazul in care una dintre parti nu isi respecta obigatiile asumate prin contract, partea lezata
poate cere rezilierea contractului.
10. Clauze speciale
Partile contractante pot stabili prin act aditional si alte clauze contractuale, daca acestea nu
sunt contrare legii.
11. Dispozitii finale
Prezentul contract reprezinta acordul de vointa al partilor si a fost incheiat astazi,
……………….., in doua exemplare din care unul pentru furnizor si unul pentru beneficiar.

Furnizor,

Beneficiar,

…………………………

………………..……….
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