
 
CONTRACT 

de formare profesionala 

Nr.……………din………… 

                

1. Partile contractante: 

    A.  1. ASOCIATIA AVANGARDE cu sediul in Rm.Valcea, str. Gib Mihaescu, Nr. 30A, Bl. RO1, Ap.18, 

RÂMNICU VÂLCEA, Cod Postal 240141, Jud. VÂLCEA, tel. 0740194170, e-mail avangarde@avangarde-training.ro, 

CIF 35763013, cont RO31BTRLRONCRT0337390901 deschis la Banca Transilvania Rm. Valcea, reprezentata legal de 

Ecaterina Dobroiu, posesor al autorizaţiei de furnizor de formare profesionala pentru ocupaţia de „ FORMATOR ” 

seria VL nr 001190 înmatriculat in Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesionala al Adulţilor cu numărul 

38/325/2016, in calitate de PRESTATOR si, 

 

   B.………………………………………………….. in calitate de beneficiar de formare profesionala denumit 

in continuare beneficiar cu domiciliul in ………………………………… strada …………………………., nr………, 

judeţul………………., tel………………………………. 

 

  2.  Obiectul contractului:  

       Obiectul contractului il constituie prestarea de către furnizor a serviciilor de formare profesionala pentru 

ocupaţia de „ FORMATOR ”                                                                                       

              3.  Durata contractului: 

Durata contractului _ _._ _.2017 – _ _._ _.2017, reprezentând 12 ore de pregătire teoretica si 24 ore de pregătire 

practica; derularea contractului va începe la data de _ _._ _.2017. 

              4.  Valoarea contractului:  

Valoarea totala a contractului este de 250 lei. Beneficiarul va achita aceasta suma reprezentând contravaloarea 

serviciilor prestate de către furnizor in maximum 2 transe, pana la data de _ _._ _.2017, prima transa fiind achitata pana 

la data de……………, iar cea de-a doua pana la data de ………….. 

Valoarea contractului, precum si modalităţile de plata, pot fi modificate ulterior, cu acordul partilor, prin acte 

adiţionale la prezentul contract. 

              5. Obligaţiile partilor: 

A. Furnizorul se obliga : 

a). sa presteze serviciile de formare profesionala, cu respectarea normelor legale si a metodologiilor in materie, punând 

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 susţinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor 

de pregatire teoretica si practica; 

d). sa asigure instructajul privind protecţia muncii 

e). sa nu impună beneficiarului sa participe la alte activitati decât cele prevăzute 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 materiale, tehnice si altele asemenea potrivit scopului si destinatiei acestora si numai in 

cadrul procesului de formare profesionala, evitand degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora; 

 c). sa pastreze ordinea, curatenia si disciplina pe parcursul frecventarii cursurilor de formare profesionala; 

 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, dar nu mai putin de 15 %. 



 
Nefinalizarea cursului din motive imputabile furnizorului confera beneficiarului dreptul de a solicita si a 

obtine restituirea contravalorii taxei achitate 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 contractanta, in termenul de 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 neintelegerilor 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 urmatoarele 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-si respecta obligatiile 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 altul pentru beneficiar. 

 

 

 

 

 

 

                 Furnizor                                                                        Beneficiar 
     ASOCIATIA AVANGARDE………………...... 

 


