CONTRACT DE FORMARE PROFESIONALĂ
Nr. .................. din ...............................
1. Părțile acordului:
A. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) cu sediul în Bucuresti, str. Nerva Traian nr. 21, sector 3, având
codul fiscal RO 14476331, având contul nr. R O 38R ZB R00 0006 00063 57186 , deschis la Raiffeisen Bank Ag. Victoria,
reprezentată de Sibian Ionuț Eugen, Director Executiv, în calitate de Furnizor al programului de formare continuă “Abilităţi de
viaţă în contextul dezvoltării durabile“, destinat grupului ţintă format din personal didactic şi personal didactic cu funcţii de
conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, program din categoria Programe modulare realizate prin
stagii nondisciplinare, acreditat de către MEN prin OMEN nr.4859./4.11.2014, denumit în continuare Furnizor, pe de o parte,
și
B.Dl./Dna. ..................................................................................., cu domiciliul stabil în localitatea ...........................................,
str. ................................................................. nr. ............., Bl. ....., Sc. ......., Ap. ......, județul (sectorul) ...............................,
posesor/oare a CI seria ............... nr. .............................. , eliberat de ............................................................................................,
la data de ................................, CNP: ................................................. telefon: ..........................., numit în continuare Participant.
2. Obiectul contractului:
(1) Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a programului de formare continuă „Abilităţi de viaţă în contextul
dezvoltării durabile“ şi a celui de organizare a examenului de absolvire, denumit în continuare examen în cadrul proiectului
strategic “Dezvoltarea abilităților de viață a tinerilor în contextul dezvoltării durabile” (POSDRU/157/1.3/S/141511)
(2) Programul de formare presupune 3 module desfăşurate pe o durată de 10 zile de formare (24 ore online şi 56 ore
învăţământ de zi) aferente a 20 de credite profesionale transferabile.
3. Valoarea contractului:
(1) Valoarea totală a serviciilor de formare profesională este de 1340,50 lei.
(2) Participantul este scutit în totalitate de obligaţia de plată a contravalorii serviciilor de formare profesională prestate de către
furnizor, valoarea contractului fiind finanţată integral în cadrul proiectului strategic “Dezvoltarea abilităților de viață a tinerilor în
contextul dezvoltării durabile” (POSDRU/157/1.3/S/141511) cu excepţia situaţiilor menţionate în prezentul contract (art. 4.2.1 şi
4.2.2)
3. Durata contractului:
(1) Durata contractului este de 6 luni începând de la semnarea lui de către ambele părți.
(2) In situaţia în care furnizorul hotărăşte anularea organizarii cursului, va informa în scris Participantul despre aceasta.
(3) In situatia în care furnizorul hotărăşte reprogramarea cursului, va informa în scris Participantul despre aceasta, iar in ipoteza
în care participantul îşi va manifesta în scris dezacordul cu privire la noua perioada de desfăşurare a cursului, contractul se
consideră desfiinţat de plin drept.
(4) Locul de desfăşurare al serviciului de formare - cursuri de zi, va fi comunicat în timp util de către Furnizorul de formare.
4. Obligațiile părților:
4.1 FDSC se obligă:
4.1.1
să asigure din resursele proiectului participarea la modulele de formare față în față aferente cursului “Abilităţi de viaţă
în contextul dezvoltării durabile“ în perioada / perioadele ....................................... / .................................. (ambele
module față în față), respectiv să asigure cheltuielile de transport dus-întors (după caz cu respectarea regulilor de
decont care vor fi comunicate din timp), cazare (dacă este cazul) și masă pe perioada programului de formare cu
excepţia situaţiei prevăzută la articolul 4.2.1.
4.1.2
să asigure participanților materialele necesare participării la programul de formare (platforma online, suport de curs,
materiale de prezentare, informare etc.)
4.1.3
să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologilor în materie, punând
accent pe calitatea formării profesionale;
4.1.4
să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării activităţii de formare
profesională;
4.1.5
să asigure finalizarea procesului de formare şi susţinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire
teoretică şi practică;
4.1.6
să nu impună participantului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de formare profesională;

4.1.7

să utilizeze datele personale ale participantului numai în scopul derulării cursului şi pentru obţinerea certificatului de
formare profesională precum şi pentru implementarea proiectului.

4.2 Dl./Dna. ......................................................................................, în calitate de participant se obligă:
4.2.1
să fie prezent(ă) la toate sesiunile din cadrul programului de formare menționat la art. 4.1.1. și anume cursul online și
ambele module ale cursului față în față precum și să susțină examenul final de certificare. Înregistrarea a mai mult de
10% absențe nemotivate sau 20% absente (motivate sau nemotivate) de la programul de formare conduce la
excluderea din cadrul proiectului și rambursarea tuturor costurilor pentru participarea sa în cadrul programului de
formare (aşa cum sunt ele menţionate la articolul 3.1)
4.2.2
în situaţia în care participantul nu anunţă în timp util (cu maxim 3 zile lucrătoare înaintea derulării modulelor faţă în
faţă) orice absenţă care produce prejudicii de orice natură în special de ordin financiar (ex.: cheltuieli angajate de
cazare, pauze de cafea, prânz, cină) precum şi orice modificare a opţiunilor privind serviciile solicitate (cheltuieli
angajate de cazare, pauze de cafea, prânz, cină) va achita contravaloarea costurilor serviciilor deja angajate de
Furnizorul de formare şi care nu mai pot fi anulate. Situaţiile de această natură vor fi probate în baza procesului verbal
de recepţie a serviciilor angajate de către Furnizorul de formare cu Subcontractantul.
4.2.3
să nu folosească pentru alte scopuri materialele care au fost elaborate în cadrul proiectului strategic “Dezvoltarea
abilităților de viață a tinerilor în contextul dezvoltării durabile” (POSDRU/157/1.3/S/141511), fără acceptul prealabil
scris al FDSC
4.2.4
să cesioneze către FDSC drepturile patrimoniale conexe dreptului de autor asupra tuturor materialelor ce urmează sa
fie create în cadrul acestui proiect
4.2.5
să predea furnizorului/partenerului acestuia în cadrul proiectului documentele care atestă apartenența la unul din
grupurile țintă vizate prin proiect precum și celelalte documente necesare pentru înscrierea la curs
4.2.6
să accepte folosirea fotografiilor și filmărilor participanților pentru baza de date a furnizorului și/sau în scopuri exclusiv
didactice și pentru promovarea proiectului
4.2.7
să trimită documentele de transport în vederea efectuării decontului și să respecte termenul și condițiile de formă și
timp specificate de către operatorul economic desemnat de organizatori pentru realizarea decontului; în caz contrar,
participantul nu va beneficia de rambursarea costurilor de transport
4.2.8
să respecte dreptul de autor al furnizorului asupra suportului de curs și a materialelor didactice, urmând să le
folosească doar în scopul propriei pregătiri profesionale, în caz contrar fiind obligat să-l despăgubească pe furnizor
pentru prejudiciile suferite
5. Răspunderea părților
5.1 Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art.4.2 conduce la reziliere de drept a contractului fără punerea în întârziere sau
decizia unei instanţe precum și rambursarea de către participant, în termen de 7 zile de la comunicarea scrisă a FDSC a
constatării acestei situații, a tuturor costurilor ocazionate de participarea la cursul de formare “Abilităţi de viaţă în contextul
dezvoltării durabile“.
5.2 Prevederea de la art. 5.1 nu se aplică în cazul anunțării în scris a FDSC cu cel putin 7 zile înainte de data de începere a
modulului online aferent modulelor față-în-față la care participantul s-a înscris.
6. Forța majoră
Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condițiile legii.
Partea care, din cauză de forță majoră, nu își poate respecta obligațiile din prezentul acord va înștiința în scris cealaltă parte, în
termen de cel mult 5 zile de la data încetării situației de forță majoră.
7. Clauze speciale
Părțile contractului pot stabili prin act adițional și alte clauze, dacă acestea nu sunt contrare legii.
8. Dispoziții finale
Prezentul contract reprezintă acordul de voință al părților și a fost încheiat în două exemplare, din care unul pentru FDSC și unul
pentru participant.
Furnizor,
FDSC,

Participant,
Dl./Dna ___________________________________________
(Nume complet şi semnătura)

Sibian Ionuț Eugen

