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CONTRACT DE FORMARE PROFESIONALĂ 

Nr. ....... din .............................. 

Între  

Casa Corpului Didactic Argeş, cod fiscal 11301165, cont RO77TREZ04620E335000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Piteşti, 

reprezentată prin prof. Ana BADEA, Director, în calitate de furnizor de cursuri de formare 

şi  

D-na/Dl. ............................................................................ domiciliat(ă) în localitatea ........................................... str. ........................................... 

nr. ..........., bl. ........., sc. ......., et. ........, ap. …......, judeţ/sector ........................... tel. fix ............................ tel. mobil.............................................. 

e-mail .......................................  născut(ă) la data de ............/.................. şi identificat(ă) cu BI/CI seria ......... numărul ........................... eliberat 

de ...................................................... la data de............................ având CNP / ../ .. / .. / .. / .. / .. / .. / .. / .. / .. / .. / ../ ../ , încadrat la (angajatorul) 

......................................................................................  în funcţia ................................................... specialitatea ................................................, 

în calitate de cursant, la programul de formare ................................................................................................................................................... ...., 

cu durata de .......... ore, finalizat prin ….........................…….., cu începere din data .............................., a intervenit prezentul contract.  

OBIECTUL CONTRACTULUI  

Art.1. Activităţile care formează obiectul prezentului contract se vor derula în conformitate cu Planul de învățământ aprobat de Ministerul 

Educației/ Direcția Formare Continuă. 

Disciplinele/ Modulele, formele de evaluare şi numărul de credite acordate sunt prevăzute în Planul de învățământ/Ordinul de acreditare. 

Art.2. Programul se derulează conform calendarului pentru derularea activităților de formare, stabilit de furnizorul de formare. 

Art.3. Activităţile didactice se organizează în sistem blended-learning (incluzând componenta faţă-în-faţă şi componenta online) sau în sistem 

online (incluzând componenta sincron şi componenta asincron), în acord cu prevederile art.7 din OME nr.4224/06.07.2022 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile. 

PREŢUL CONTRACTULUI. MODALITĂŢI DE PLATĂ.  

Art.4. Cursantul va achita furnizorului de formare pentru serviciile de formare prestate suma de .............. lei, conform taxelor de curs aprobate 

în  Consiliul de Administrație al Casei Corpului Didactic Argeș pentru anul școlar curent.  

Art.5. Plata se va face integral cu cel puţin o (1) săptămână  înainte de începerea programului de  formare. 

Art.6. În cazul în care după încheierea prezentului contract cursantul întrerupe programul sau nu respectă condiţiile de frecvenţă, acesta nu va 

primi documentul de certificare și nici contravaloarea taxei achitate. 
Art.7. Modalitatea de plată pentru cursuri este următoarea:  

a) Dacă plătitorul este persoană juridică (unitate de învățământ/instituţie), plata se va efectua prin virament bancar în contul Casei 

Corpului Didactic, număr de cont  RO77TREZ04620E335000XXXX, pe baza facturii emise de C.C.D. Argeş.  

b) În cazul în care plătitorii sunt persoane fizice, plata se va efectua prin virament bancar în contul mai sus menţionat de la orice 

bancă sau din contul personal.  

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE P ĂRŢILOR.  

Art.8. Casa Corpului Didactic Argeş are următoarele drepturi:  

- Să stabilească şi să comunice programul de desfăşurare a cursurilor;  

- Să organizeze cursurile conform standardelor proprii şi metodologiei privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea 

profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar;  

- Să selecteze participanţii la cursuri conform criteriilor anunţate în prealabil privind structura grupului țintă;  

- Să stabilească taxa de participare la curs;  

- Să excludă de la evaluare participanţii care nu respectă obligaţiile contractuale prevăzute la Art. 11 din prezentul contract.  

Art.9. Casa Corpului Didactic Argeş are următoarele obligaţii:  

Să asigure:  

- Formatori abilitați;  

- Suportul de curs;  

- Logistica;  

- Comunicare;  

- Evaluarea;  

- Eliberarea documentelor de certificare, conform termenelor legale;  

 

http://www.ccdarges.ro/
http://www.edu.ro/


 
 

 

Str. I. C. Brătianu nr. 45,  

Pitești, Argeş            
Tel: +40 (0)248220520  

Fax: +40 (0)248220520               

www.ccdarges.ro  
contact@ccdarges.ro     

          Str. General Berthelot nr. 28-30,  

Sector 1, 010168,  Bucuresti  
Tel:    +40 (0)21 405 57 06  

Fax:   +40 (0)21 310 32 05 

www.edu.ro 

 

- Să asigure derularea activităţilor de formare conform calendarului/orarului stabilit iniţial sau, după caz, în concordanță cu 

posibilitățile beneficiarilor; 

  În implementarea programului, furnizorul asigură îndeplinirea condiției de frecvență la activitățile de formare:  

a) la acumularea de către un formabil a unui număr de absențe mai mare de 20% din bugetul de timp al activităților organizate în 

sistem față-in față/online sincron, acesta este declarat eliminat, nemaiputând participa la activitățile programului.  

b) la acumularea de către un formabil, din motive medicale, justificate cu documente, a unui procent de absențe mai mare de 20% 

din bugetul de timp total al activităților organizate în sistem față-in față/online sincron, furnizorul poate elabora un plan remedial 

care să permită formabilului participarea la recuperarea activitățile de formare.  

Art.10. Cursantul are următoarele drepturi:  

- Să folosească în scop didactic, pentru instruirea proprie materialele de curs;  

- Să obţină, la cerere, adeverinţă că urmează cursul frecventat;  

- În situația în care un formabil nu obține punctajul de minimum 70 de puncte, are dreptul de reevaluare a portofoliului pentru 

dezvoltarea profesională continuă, o singură dată, în maximum 60 de zile calendaristice de la data primei evaluări; 

-  Pentru reevaluare, formabilul transmite furnizorului o solicitare scrisă, revizuiește și completează portofoliul pentru dezvoltarea 

profesională continuă, pe care îl susține în cadrul comisiei de evaluare finală, într-o sesiune specială, prin intermediul tehnologiei 

digitale, în format online sincron; 

- Să fie reprogramat într-o altă serie, la solicitare, prin cerere scrisă aprobată de directorul C.C.D. Argeș sau redistribuit la alte 

programe de formare (vezi Art. 20); 
Art.11. Obligaţiile cursantului:  

- Să participe activ la orele de curs, putând absenta motivat la cel mult 20% din bugetul de timp al cursului. Orice depăşire a acestei 

marje atrage după sine eliminarea sau, pe baza motivelor medicale, justificate cu documente, se poate solicita recuperarea activităților 

de formare; 

- Să manifeste comportament civic, consideraţie şi respect faţă de colegi, personalul C.C.D. Argeș şi formatori; 

- Să despăgubească C.C.D. Argeş sau altă instituţie care asigură finanţarea cursului pentru eventualele daune produse; 

- Să posteze temele și portofoliul pentru dezvoltare profesională continuă, integral şi la timp pe platdorma programului de formare 

- Să prezinte următoarele documente la înscriere:  

✓ cererea de înscriere (formular tip) – semnată în original;  

✓ diploma de licenţă/master/învăţător/institutor (în copie);  

✓ copie BI/CI;  

✓ alte acte doveditoare in cazul schimbării numelui (copie);  

✓ adeverinţa de la unitatea şcolară unde există încadrare din care să reiasă funcţia şi specialitatea (original)  

✓ declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  

- Să achite taxa de curs înainte cu o (1) săptămână de începerea cursului. Pentru acest lucru, se contactează secretariatul/repsonsabilul 

de program  din C.C.D. Argeș în timp util pentru informaţii referitoare la completarea grupei şi a datei de începere a cursului anunţată 

iniţial.  

Art. 12. Comunicări. Notificări  

- Orice notificare sau comunicare adresată de o parte celeilalte, va fi considerată valabilă dacă va fi transmisă acesteia la adresa de 

email menţionată în cuprinsul prezentului contract; 

- În cazul unor situaţii urgente, comunicarea poate fi făcută şi telefonic;  

- În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare 

celei în care a fost expediată; 

- Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părţi dacă nu sunt consemnate prin una din  

modalităţile mai sus prevăzute.  

Art.13. Confidenţialitate  

- Schimbul de informaţii care derivă din organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare sunt confidenţiale şi se poate face doar  

între reprezentanţii prestatorului şi beneficiarului.  

Art.14. Forţa majora  

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţa 

majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care 

împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.  
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Art.15. Încetarea contractului  

Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:  

- părţile convin de comun acord încetarea contractului;  

- după îndeplinirea condiţiilor contractuale (achitarea taxei integral şi eliberarea documentelor de certificare).  

Art.16. Litigii  

Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, 

executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.  

DISPOZIŢII FINALE  

Art.17. Materialele de curs sunt proprietatea intelectuală şi materială a C.C.D. Argeş; ele nu pot fi copiate sau reproduse prin niciun mijloc 

tehnic şi nici comercializate. Nerespectarea acestei prevederi se pedepseşte conform legii, privind proprietatea intelectuală, drepturile de autor 

şi copyright.  

Art. 18. Cursantul este obligat să anunţe organizatorul cursului de toate schimbările de adresă, telefon, buletin/carte identitate.  

Art. 19. Semnarea prezentului contract presupune obligativitatea participării la cursuri şi a achitării taxei de curs. Taxa achitată furnizorului de 

formare nu se poate restitui.  

Art. 20. În cazul în care grupa pentru cursul care face obiectul acestui contract nu se constituie din cauza insuficientelor înscrieri sau din orice 

alte motive, participanţii care au semnat deja contractul și care au achitat contravaloarea cursului, au următoarele opţiuni (bifaţi conform 

alegerii dvs.):  

 reprogramarea pentru constituirea unei alte grupe în cadrul aceluiași program de formare, la alt termen care va fi anunţat de 

furnizor;  

 redistribuirea la alt/alte programe de formare din Oferta de formare a C.C.D. Argeș, cu încadrarea în cuantumul taxei  

achitate. 

Art. 21. În temeiul legii nr.677/2001 și a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European (GDPR), completarea contractului reprezintă 

consimţământul de preluare și prelucrare a datelor, titularul fiind de acord cu preluarea și prelucrarea datelor de către Casa Corpului Didactic 

Argeș. 

 

 

 Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, astăzi ........................... . 

 

 

 

  

                  Director C.C.D. Argeş                   Cursant,  

 

                      Prof. Ana BADEA  
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