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CONTRACT INDIVIDUAL DE FORMARE PROFESIONALĂ

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
A. Universitatea „Babeş-Bolyai” cu sediul ȋn Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, tel0264/405300, fax-0264/591906, cod fiscal 4305849, cont RO35TREZ21620F330500XXXX,
deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentată prin Rector Acad. Prof. univ. Dr. Ioan-Aurel POP,
în calitate de FURNIZOR,
B.

Nume/Prenume

...........................................................................................,

str………………….................…..................,

......................................................,
ap………..,

identificat

prin

domiciliat/ă

CI

seria……..........…,

...............................................................

la

data

nr……..........…,
de

în

nr……....,
eliberat

de

.....................................,

CNP.........................................................telefon/e-mail................................................................….,
în calitate de BENEFICIAR, au stabilit să încheie următorul contract de formare profesională:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art 2.1 Obiectul prezentului contract este:
Prestarea de către furnizor a serviciului de formare profesională cu tema:

Poluarea electromagnetică și sonoră, susținut de Lect. univ. Dr. Anton Mircea.

Art 2.2 Valoarea contractului
Valoare contractului este de 1.999 lei, sumă care se va achita înainte de începerea cursului prin:
a) casieria facultății (numerar sau card), sau b) platforma UBB de plată online, sau c) prin virament

bancar în contul UBB indicat mai sus.
Cursanții care sunt absolvenți ai Universității Babeș-Bolyai, precum și masteranzii și doctoranzii
universității pot beneficia de o reducere de 5% din tariful cursului. Calitatea de absolvent va fi
dovedită cu diplome de absolvire sau adeverințe.
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3. DURATA CONTRACTULUI
Art.3.1 Durata cursului este de 10 (zece) ore, iar data începerii cursurilor este ............................ .

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art.4.1 FURNIZORUL are următoarele obligații:


Să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a
metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale.



Să asigure resursele umane, materialele tehnice sau de altă natură, necesare desfăşurării
activităţii de formare profesională.



Să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea evaluărilor la
terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică.



Să asigure instructajul privind protecţia muncii.



Să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul
de formare profesională.

Art. 4.2 BENEFICIARUL are următoarele obligații:


Să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă a cursurilor.



Să achite prețul contractului în termenele stabilite de prezentul contract.



Să respecte şi să se supună regulilor şi sancţiunilor prevăzute în Regulamentul de
funcţionare a cursurilor.



Să utilizeze resursele materiale, tehnice şi de altă natură, doar potrivit scopului şi evitând
degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora.



Să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare
profesională.



Să respecte normele privind protecţia muncii.

5. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art.5.1 Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a contractului, partea vinovată răspunde conform legii.
Art.5.2 În cazul în care beneficiarul nu poate începe, continua sau finaliza cursul, prețul plătit
integral sau parțial nu se restituie.
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6. FORŢA MAJORĂ
Art.6.1 Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în
condiţiile legii.
Art. 6.2 Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale, va
înştiinţa în scris cealaltă parte contractuală în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situaţiei
de forţă majoră.

7. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Art. 7.1 Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a
neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia derulării contractului.
Art. 7.2 Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de
judecată, competentă potrivit legii.

8. MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.8.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile
contractante.
Art.8.2 Prezentul contract încetează în următoarele condiţii: prin expirarea termenului pentru care
a fost încheiat, prin voinţa părţilor sau prin reziliere.

9. CLAUZE FINALE
Art.9.1 Orice înțelegere verbală, anterioară sau ulterioară încheierii contractului este nulă, ea
neproducând nici un efect juridic între părți sau față de terți.
Art. 9.2 Prezentul contract a fost incheiat azi .............................., într-un număr de 2 exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte.

RECTOR,

BENEFICIAR,

Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel POP

_________________________________

Vizat control-financiar preventiv,

Vizat de legalitate,

Dir. Pusok Istvan

