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CASA CORPULUI DIDACTIC 

GEORGE TOFAN 

SUCEAVA 

 

CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII 

Nr. …..… din …../…../201….. 

 

I. Părţile contractante 
 

1.1. Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava (CCD Suceava), cu sediul în Suceava, Aleea 

Nucului, nr. 10, cod fiscal 10282235, cont deschis la Trezoreria Suceava, nr. 

RO16TREZ59120E330500XXXX, reprezentată prin prof. Elena – Manuela David, având funcţia de  

Director, în calitate de prestator,  
 

şi 
 

1.2. Domnul/Doamna ………………………………………………………, cu domiciliul în localitatea 

………………………..…….., str. ….……………….…………...., nr. ……., CNP ………….…..….………., 

tel. ……………………….………., e-mail ………………………………….…..…………….., cadru didactic 

la ………..…...……………………………………………..……………., în calitate de beneficiar,  
 

au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii, cu respectarea următoarelor clauze: 
 

II. Obiectul contractului 
 

         2.1. Obiectul contractului îl reprezintă formarea beneficiarului în cadrul programului de formare 

continuă …………………………………………………….......…..…………………, de …..… ore, acreditat 

prin ………………………………, cu alocarea unui număr de ……….…CPT.  
 

III. Durata contractului 
 

         3.1. Contractul se încheie pe o durată de trei luni de zile, începând de la data de ……………………… 

şi până la data de …………………………… . 

 

IV. Preţul contractului 
 

4.1. Preţul prestaţiei este de ………….. lei, calculat la valoarea de ……..…. lei/CPT/cursant. 

4.2. Preţul se va plăti în numerar, la data înscrierii la curs sau în două tranşe, dar nu mai târziu de 

parcurgerea a jumătate din orele de formare alocate cursului. 
 

V. Obligaţiile părţilor 
 

5.1. Prestatorul de servicii se obligă: 

a) să asigure derularea în condiţii optime a programului de formare continuă; 

b) să pună la dispoziţia beneficiarului suportul de curs şi structura documentelor administrative necesare 

derulării în condiţii optime a programului de formare continuă, furnizând expertiză, consiliere şi sprijin 

pentru cursant; 

c) să asigure aspectele administrative ale programului de formare; 

d) să asigure accesul beneficiarului la informaţiile necesare parcurgerii programului de formare continuă; 

e) să participe la evaluarea finală a cursanţilor programului de formare; 

f) să asigure achiziţia, completarea şi distribuţia atestatelor absolvenţilor programului de formare; 
 

5.2. Beneficiarul serviciilor se obligă: 

a) să întocmească dosarul personal pentru înscriere până la data începerii cursurilor; 

b) să participe la minim 80% din activităţile programului de formare continuă; 

c) să achite contravaloarea cursului conform art. 4.2.; 

d) să participe la evaluarea finală.  
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VI. Încetarea contractului 

6.1. Prezentul contract încetează de drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, 

în cazul în care una dintre părţi: 

a) nu îşi îndeplineşte una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la punctele 5.1. şi 5.2 din prezentul contract; 

b) îşi încalcă una dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă 

parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract sau în termen de 15 zile de 

la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod 

necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin. 

6.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte 

părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele. 
 

VII. Forţa majoră 
 

          7.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în 

mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa 

cum este definită de lege. 

7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 15 zile 

producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

7.3. Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul 

să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-

interese. 
 

VIII. Notificări 
 

          8.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 

valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 

          8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, 

cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe 

această confirmare. 

8.3. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după 

cea în care a fost expediată. 

8.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin 

intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 
 

IX. Litigii 
 

          9.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 

9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 

instanţelor judecătoreşti competente. 
 

X. Clauze finale 
 

         10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 

contractante. 

10.2. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun 

prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu 

înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. 

10.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte, încheiat astăzi …………    ……………., data semnării lui. 
 

           Director CCD Suceava,                                                                Beneficiar. 

              

            Prof. Elena – Manuela David                                               Prof. ………………….. 

 


