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CONTRACT INDIVIDUAL 

pentru furnizare de cursuri acreditate 

Nr. ........ din................  

 

Între  
Casa Corpului Didactic Sălaj, cod fiscal 4870702, cont RO58TREZ56120E335000XXXX, 

deschis la Trezoreria Municipiului Zalău, reprezentată prin prof. Gheorghe Bancea, Director, 

în calitate de furnizor de cursuri de formare,  

 

și  

 

D-l (na) ............... ............... ........... ....... domiciliat(ă) în 

localitatea........................................... str ............................... nr......., bl ......., sc ....., et...., 

ap.…, județ/sector .................. tel. fix ....................... tel. mobil............................... e-mail 

....................................... născut(ă) la data de .............................. și identificat(ă) cu BI/CI seria 

......... numărul ........................... eliberat de .......................... la data de.................... având 

CNP / ../ .. / .. / .. / .. / .. / .. / .. / .. / .. / .. / ../ ../ , încadrat la (angajatorul) 

...................................................................................... în funcția ............................................. 

specialitatea ...........................................  

În calitate de cursant, la cursul ________________________________________, cu durata 

de ...... ore finalizat prin ………………..., cu începere din data .............................. a intervenit 

prezentul contract.  

 

OBIECTUL CONTRACTULUI  
Art.1. Activitățile care formează obiectul prezentului contract se vor derula în conformitate 

cu Oferta de Programe aprobată de ISJ Sălaj și CNFP.  

Disciplinele, formele de evaluare și numărul de credite acordate sunt prevăzute în Oferta de 

Programe.  

Art.2. Programul se derulează conform programului cursului.  

Art.3. Activitățile didactice se desfășoară în metodologia specifică cursurilor de perfecționare 

și formare continuă:  

- Cursuri teoretice;  

- Activități practice;  

- Studiu individual;  

- Autoformare asistată;  

- Evaluări periodice și finale.  

PREȚUL CONTRACTULUI. MODALITĂȚI DE PLATĂ.  
Art.4. Cursantul va plăti Furnizorului pentru serviciile de formare prestate suma de ............... 

LEI cu TVA inclus, conform fluturașului anexat în cererea de înscriere.  

Art.5. Plata se va face integral cu cel puțin 3 zile înainte de începerea cursului.  

Art.6. Modalitatea de plată pentru cursuri este următoarea:  

a) Dacă plătitorul este persoană juridică (școală/instituție), plata se va efectua prin virament 

bancar în contul Casei Corpului Didactic, număr de cont RO58TREZ56120E335000XXXX, 

pe baza facturii emise de CCD Sălaj.  
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b) În cazul în care plătitorii sunt persoane fizice, plata se va efectua prin virament bancar în 

contul mai sus menționat de la orice bancă sau din contul personal.  

c) La finalul programului cursantul va achita și contravaloarea atestatului.  

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.  
Art.7. Casa Corpului Didactic Sălaj are următoarele drepturi :  

- Să stabilească și să comunice programul de desfășurare a cursurilor;  

- Să organizeze cursurile conform standardelor proprii si metodologiei CNFP;  

- Să selecteze participanții la cursuri conform criteriilor anunțate în prealabil;  

- Să stabilească taxa de participare la curs;  

- Să excludă de la examenele de evaluare participanții care nu respectă obligațiile contractuale 

prevăzute la Art. 10 din prezentul contract.  

Art.8. Casa Corpului Didactic Sălaj are următoarele obligații:  

Să asigure:  

- Formatorii abilitați;  

- Suportul de curs;  

- Logistica;  

- Comunicare;  

- Evaluarea;  

- Eliberarea de adeverințe, atestate, certificate, după caz, conform termenelor legale;  

Să susțină activitățile de formare conform orarului stabilit inițial sau după caz în concordanță 

cu posibilitățile beneficiarilor.  

Art.9. Cursantul are următoarele drepturi:  

- Să folosească în scop didactic, pentru instruirea proprie materialele de curs;  

- Să susțină probele de evaluare la datele stabilite;  

- Să obțină la cerere, adeverință că urmează cursul frecventat;  

- Să fie reprogramat sau să i se ramburseze suma achitata în cazul în care cursul nu mai are 

loc la data anunțată inițial (vezi ART. 19).  

Art.10. Obligațiile cursantului:  

- Să participe activ la orele de curs, putând absenta motivat la cel mult 25% din bugetul de 

timp al cursului. Orice depășire a acestei marje atrage după sine neincluderea cursantului în 

evaluarea finală și implicit nu i se va elibera atestatul de formare.  

- Să manifeste comportament civic, considerație și respect față de colegi, angajații CCD și 

formatori.  

- Să despăgubească CCD Sălaj sau altă instituție care asigură finanțarea cursului pentru 

eventualele daune produse.  

- Să depună portofoliile solicitate integral și la timp.  

- Să prezinte următoarele documente la înscriere:  

 cererea de înscriere (formular tip) – semnată în original;  

 diploma de licență/master/învățător/institutor (in copie);  

 copie BI/CI;  

 alte acte doveditoare in cazul schimbării numelui (copie);  

 adeverința de la unitatea școlară unde există încadrare din care să reiasă funcția și 

specialitatea (original)  

 declarație pe proprie răspundere ca toate documentele prezentate și informațiile furnizate 

sunt conforme cu realitatea  
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- Să achite cel puțin jumătate din taxa de curs înainte cu 3 zile de începerea cursului. Pentru 

acest lucru, se contactează secretariatul CCD în timp util pentru informații referitoare la 

completarea grupei și a datei de începere a cursului anunțată inițial.  

Art. 11 Comunicări. Notificări  
- Orice notificare sau comunicare adresată de o parte celeilalte, va fi considerată valabilă dacă 

va fi transmisă acesteia la adresa menționată în cuprinsul prezentului contract sau la adresa 

comunicată celeilalte părți prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.  

- În cazul unor situații urgente, comunicarea poate fi făcută și telefonic.  

- În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, comunicarea se consideră 

primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată.  

- Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părți dacă nu 

sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.  

Art.12 Confidențialitate  
- Schimbul de informații care derivă din organizarea și desfășurarea activităților de formare 

sunt confidențiale și se poate face doar între reprezentanții prestatorului și beneficiarului.  

Art.13 Forța majora  
Forța majora exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a 

obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majora se înțelege un eveniment 

independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea 

contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.  

Art.14 Încetarea contractului  
Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:  

- părțile convin de comun acord încetarea contractului;  

- după îndeplinirea condițiilor contractuale (achitarea taxei integral și eliberarea 

certificatului/atestatului).  

Art.15 Litigii  
Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătura cu prezentul contract, inclusiv 

cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate 

pe cale amiabilă.  

Eventualele litigii nesoluționate de părți pe cale amiabilă vor fi supuse spre rezolvare 

instanțelor judecătorești.  

DISPOZIȚII FINALE  
Art.16. Materialele de curs sunt proprietatea intelectuală și materială a CCD Sălaj; ele nu pot 

fi copiate sau reproduse prin niciun mijloc tehnic și nici comercializate. Nerespectarea acestei 

prevederi se pedepsește conform legii, privind proprietatea intelectuală, drepturile de autor și 

copyright.  

Art. 17 . Cursantul este obligat să anunțe organizatorul cursului de toate schimbările de 

adresă, telefon, buletin.  

Art. 18. Semnarea prezentului contract presupune obligativitatea participării la cursuri și a 

achitării taxei de curs.  

- În cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale enunțate în Art.10 din prezentul contract 

cursantul pierde dreptul de a i se restitui taxa achitată;  

Art. 19. În cazul în care grupa pentru cursul care face obiectul acestui contract nu se 

constituie din cauza insuficientelor înscrieri, participanții care au semnat deja contractul vor fi 

automat reprogramați pentru constituirea unei grupe la alt termen cu acceptul lor. În cazul în 

care participanții au plătit parțial sau integral costul cursului au următoarele opțiuni (bifați 

conform alegerii dvs.):  
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 reprogramarea pentru constituirea unei grupe la alt termen care va fi anunțat;  

 returnarea taxei în contul plătitorului în maximum 2 săptămâni după data la care cursul 

ar fi trebuit să înceapă.  

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, 

astăzi...........................  

 

CCD Sălaj          Cursant,  

   Prof. Gheorghe Bancea 

Director 
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