CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

Contract nr. .......... încheiat în data de ..............................
între
Casa Corpului Didactic Mureş (CCD), strada V. Babeș Nr. 11 , Tîrgu-Mureş, cod fiscal 4323390
cont
………………………………., deschis la Trezoreria Tîrgu-Mureş, reprezentat de prof. Chira Cristiana , director, numit în
continuare FURNIZOR şi
........................................................................., cu domiciliul în str. .........................................., nr....,bloc .... , scara ....., apart. .... .,
localitatea ....................................................., judeţ/sector ............................, BI/CI seria ... ......., nr. ........................., eliberat de
............................................., la data de ............................., CNP .................................. ........................, ocupaţia
..........................................,
la
...........................................................,
tel.(s)
.........................................,
fax
(s)
........................................., email (s) ...........................................................,tel.mobil ............................................, numit în
continuare BENEFICIAR, a intervenit următorul contract:
I.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. FURNIZORUL oferă BENEFICIARULUI servicii de formare continuă/profesională prin cursul „……………..”, cu
durata de ………. ore, acreditat/avizat/autorizat de …………….. şi finalizat cu acordarea de atestat/adeverință/certificat, de
către ……………………………………, ulterior absolvirii cursului.
Art. 2. Conţinutul cursului şi activităţile de formare, formele de evaluare şi numărul de credite acordate sunt în conformitate
cu curriculum-ul aprobat de …………...
Art. 3. Activităţile care fac obiectul prezentului contract se desfăşoară conform metodologiei specifice prin cursuri teoretice,
activităţi practice, studiu individual, evaluări periodice, evaluare finală.
II.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 4. FURNIZORUL are următoarele drepturi şi obligaţii:
4.1. Să asigure formatori abilitaţi, suportul de curs, logistica, instrumentele de evaluare necesare pentru desfăşurarea cursului.
4.2. Să furnizeze în timp util informaţiile legate de organizare a cursului.
4.3. Să întocmească formalităţile necesare pentru eliberarea de către CNFP/MENCȘ/ANC, la încheierea cursului, după
caz, a certificatului sau adeverinţei, în condiţiile respectării clauzelor prezentului contract şi a prevederilor normelor şi
normativelor în materie.
Art. 5. BENEFICIARUL are următoarele drepturi şi obligaţii:
5.1. Să achite taxa de curs în valoare totală de ………..lei, după cum urmează: prima rată în valoare de ……….. lei la
semnarea contractului de şcolarizare şi rata a doua în valoare de ………. lei, la începerea cursurilor.
5.2. Să achite taxa de curs:

Numerar (la sediul CCD);

Virament (în contul …………………………………..)
5.2. Să participe la toate secvenţele cursului, cu o prezenţă de minim 90%, conform programului anunţat şi respectând
cerinţele stabilite de organizatori;
5.3. Să utilizeze logistica seminarului conform regulilor stabilite de organizatori;
5.4. Să folosească suportul de curs în scop didactic, pentru instruirea proprie;
5.4. După caz, să suporte eventualele costuri implicate de organizarea şi desfăşurarea cursului, nefinanţate din alte surse
şi să achite taxa de eliberare a certificatului emis de …………. ulterior încheierii cursului.
5.5. Să obţină, la cerere, adeverinţă cu calificativul obţinut în urma evaluării finale, până la eliberarea certificatului .
III.
DISPOZIŢII FINALE
Art. 6. Suportul de curs şi alte materiale suplimentare puse la dispoziţie de FURNIZOR sunt protejate de legislaţia în vigoare
privind drepturile de proprietate intelectuală, neputând fi multiplicate, reproduse integral sau parţial ori distribuite, decât cu
aprobarea expresă, în scris, a FURNIZORULUI.
Art. 7. BENEFICIARUL se obligă să anunţe FURNIZORUL, în timp util, de eventuale modificări ale datelor de contact sau
ale altor împrejurări legate de participarea la curs.
Prezentul contract se încheie astăzi, ............................, în două exemplare, egal valabile, câte unul pentru fiecare dintre părţi.

FURNIZOR:
Chira Cristiana ,
Director

BENEFICIAR
...................................................

Notă: Durata de completare a formularului este de aproximativ 20 minute
Formular necesar pentru participarea la programe de formare

