CONTRACT
De formare profesionalǎ
Nr………din………….
1. Pǎrtile contractante:
A. Fundatia UNIVERSCULT, în calitate de furnizor de formare profesionalǎ, denumit în continuare
furnizor, reprezentat prin Stoenescu Ana, avînd funcţia de Presedinte, cu sediul în Bucuresti, str. Walter
Maracineanu, nr. 1-3, etaj 3, camera 268, judeţul/sector 1, telefon 315.69.06, fax 315.69.06, e-mail:
secretariat@universcult.ro , cod fiscal/cod unic de înregistrare 13404477, conturi bancare,
R005RNCB5010000240130001, deschis la BCR Sucursala Sector 1 şi nr. RO42 MIND 0102 5110 0071 0100,
deschis la MIND BANK Sucursala Griviţa, posesor al autorizatiei de furnizor de formare profesionala pentru
ocupatia Agent de Insotire si Gardare Persoane Fizice si Valori seria …., nr. ……, inmatriculat in
Registrul national de formare profesionala a adultilor cu nr. …………..
B…………………………………, în calitate de beneficiar de formare profesionalǎ, denumit în continuare
beneficiar, cu domiciliu în ………………, str…………………., judetul/sector …………….., telefon
……………...
2. Obiectul contractului:
Obiectul contractului il constituie prestarea de cǎtre furnizor a serviciului de formare profesionalǎ, pentru
ocupaţia de Agent de Insotire si Gardare Persoane Fizice si Valori .
3. Durata contractului:
Durata contractului este de 4 saptamani, reprezentînd 60 ore de pregatire teoreticǎ şi 60 ore de pregatire
practicǎ: derularea contractului începe la data de ………………
4. Valoarea contractului:
Valoarea totalǎ a contractului este de ………………….. lei. Beneficiarul va achita aceastǎ sumǎ
reprezentînd contravaloarea serviciilor prestate de cǎtre furnizor în 2 tranşe, pîna la data de ……………….
Valoarea contractului precum şi modalitǎţile de platǎ pot fi modificate ulterior, cu acordul pǎrtilor, prin acte
adiţionale la prezentul contract.
5. Obligaţiile pǎrţilor:
A. Furnizorul se obligǎ:
a) sǎ presteze serviciile de formare profesionalǎ, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor în
materie, punînd accent pe calitatea formǎrii profesionale;
b) sǎ asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfǎşurǎrii activitǎţii de
formare profesionalǎ;
c) sǎ asigure finalizarea procesului de formare profesionalǎ şi susţinerea examenului de absolvire la
terminarea stagiilor de pregǎtire teoreticǎ şi practicǎ;
d) sǎ asigure instructajul privin protecţia muncii;
e) sǎ nu impunǎ beneficiarului sǎ participe la alte activitǎţi decît cele prevǎzute în programul de formare
profesionalǎ.
B. Beneficiarul se obligǎ:
a) sǎ fregventeze programul de formare profesionalǎ pe întreaga pertioadǎ. Înregistrarea a mai mult de 10%
absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totalǎ a programului conduce la pierderea
beneficiarului de a susţine examenul de absolvire;
b) sǎ utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai
în cadrul procesului de formare profesionalǎ, evitînd degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
c) sǎ pǎstreze ordinea, curǎţenia şi disciplina pe parcursul frecventǎrii cursurilor de formare profesionalǎ;
d) sǎ respecte normele privind protecţia muncii.

6. Rǎspunderea contractualǎ:
Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzǎtoare a
contractului partea vinovatǎ raspunde potrivit legii.
În cazul în care beneficiarul nu poate începe, continua sau finaliza cursul din motive absolut obiective,
acesta va suporta doar cheltuielile efectiv efectuate de furnizor în executarea contractului, dar nu mai puţin de
15%.
Nefinalizarea cursului din motive imputabile furnizorului conferǎ beneficiarului dreptul de a solicita şi a
obţine restituirea contravalorii taxei achitate, potrivit pct. 4.
7. Forţa majorǎ:
Forţa majorǎ exonereazǎ pǎrţile de rǎspundere în cazul în care aceasta este doveditǎ în condiţiile legii.
Partea care, din cauzǎ de forţǎ majorǎ, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris
cealaltǎ parte contractantǎ, în termen de cel mult 5 zile de la data încetǎrii situaţiei de forţǎ majorǎ.
8. Solutionarea litigiilor:
Pǎrţile contractante vor depune toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabilǎ a neînţelegerilor ce se
pot ivi între ele cu ocazia executǎrii contractului.
Dacǎ rezolvarea pe cale amiabilǎ nu este posibilǎ, pǎrţile se pot adresa instanţei de judecatǎ competente,
potrivit legii.
9. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului:
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţǎ al pǎrţilor, exprimat prin act adiţional la
prezentul contract.
Pǎrţile pot stabili de comun accord suspendarea pe o duratǎ limitatǎ a contractului.
Prezentul contract poate încceta în urmatoarele condiţii:
a) prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului;
b) prin acordul de voinţǎ al pǎrţilor;
c) prin reziliere.
În cazul în care una dintre pǎrţi nu îşi respectǎ obligaţiile asumate prin contract, partea lezatǎ poate cere
rezilierea contractului.
10. Clauze speciale:
Pǎrţile contractante pot stabili prin act adiţional şi alte clauze contractuale, dacǎ acestea nu sunt contrare
legii.
11. Dispoziţii finale:
Prezentul contract reprezintǎ acordul de voinţǎ al pǎrţilor şi a fost încheiat astǎzi, ……… în douǎ
exemplare, din care unul pentru furnizor şi unul pentru beneficiar.

Furnizor,
…………………….

Beneficiar,
……………………………

