
CONTRACT  

Nr. _______ din ________________ 

 pentru prestare servicii cursuri    

 

Firma S.C. “INTERLEN PRO” S.R.L., în continuare „FURNIZOR”, în persoana Directorului Cracea Liuba, și   

__________________________________________, în persoana _____________________________________, denumit în 

continuare BENEFICIAR, au încheiat prezentul Contract despre  următoarele: 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. Cursuri de instruire în domeniul ___________________________________  a BENEFICIAR-ului: 

Art. 2. Activitățile care formează obiectul prezentului contract se vor derula în conformitate cu planul cursului. 

Art. 3. Activitatile didactice se desfasoara în metodologia specifică acivităților obișnuite:  

• Consultații teoretice  

• Activități practice  

• Studiu individual  

• Autoformare asistată 

• Evaluari periodice  

• Evaluare finală. 

 PREȚUL CONTRACTULUI. MODALITĂȚI DE PLATĂ  

Art. 4. BENEFICIAR-ul va achita Furnizorului pentru serviciile de formare prestate. 

Art. 5. Plata se va face după cum urmează:  

- Avans 100% înainte de începerea cursurilor, adică înainte de ______________ în sumă de 

__________________________________________________________________________________________ 

Contul de plată se anexează. 

- In caz dacă Beneficiarul necesită ore suplimentare, calculele orelor suplimentare se anexează la prezentul contract 

și se achită suplimentar. 

Art. 6. Modalitatea de plată pentru cursuri este urmatoarea:  

a) Daca plătitorul este persoana juridică de stat (institutie publica), plata se va efectua prin virament bancar.  

Contul de plata se anexeaza la contract. 

b) In cazul în care platitorii sunt persoane fizice, plata se va efectua în numerar.   

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 

 Art. 7. FURNIZORUL are urmatoarele drepturi: 

-Să stabileasca și să comunice programul de desfasurare a cursurilor;  

-Să organizeze activitățile și serviciile de consultantă conform standardelor proprii și metodologiei; 

-Să selecteze participanții conform criteriilor anuntate în prealabil;  

-Să stabilească taxa prealabil;  

-Să excludă de la examenele de evaluare participanții care nu respecta obligatiile contractuale prevazute la Art. 10 din 

prezentul contract și să calculeze penalităti în valoare de 0,1% pe zi din valoarea taxei neachitate la termenele 

convenite;  

Art. 8. FURNIZORUl are urmatoarele obligații:  

Să asigure:  

- Eliberare certificate, după caz, conform termenelor legale; 

- Sa sustină activitățile de formare conform orarului stabilit inițial sau dupa caz în concordantă cu posibilitățile 

beneficiarilor, la datele propuse de acestia.  

Art. 9. Cursantul FURNIZORUl are urmatoarele drepturi:  

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

- Să sustină probele de evaluare la datele stabilite.  

- Să obtină la cerere, certificat că urmeaza cursul frecventat. 

Art. 10.  Obligațiile cursantului. 

- Să participe activ la ore, putând absenta motivat la cel mult 15% din bugetul de timp al cursului. Orice depaşire a 

acestei marje atrage după sine neincluderea cursantului la evaluarea finală şi implicit nu i se va elibera certificatul de 

formare; 

- Sa pregatească lucrările practice pentru acasă; 

- Să manifeste comportament civic, consideraţie şi respect faţă de colegi, angajaţii furnizorului şi formatori; 

- Să despăgubească FURNIZORUL sau altă instituţie care asigură finanţarea cursului pentru eventualele daune 

produse; 

- Sa poartă responsabilitate pentru confidențialitatea materialelor de curs, conform art.13. 

 



Art. 11. Comunicari. Notificări. 

Orice notificare sau comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată valabilă dacă va fi transmisă 

acesteia la adresa mentionata în cuprinsul prezentului contract sau la adresa comunicată celeilalte parți prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire. 

In cazul unor situatii urgente, comunicarea poate fi facută și telefonic. 

Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți dacă nu sunt consemnate 

prin una din modalitățile mai sus prevăzute. 

CONFIDENȚIALITATE  

Schimbul de informații care deriva din organizarea și desfăsurarea activităților de formare sunt confidențiale și se poate 

face doar între reprezentanții furnizorului și beneficiarului.  

Art.12 FURNIZORUL poartă responsabilitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform legii nr. 133 din 

08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 

Art.13. BENEFICIAR-ul poarta responsabilitate pentru materialele de curs, care sunt proprietatea intelectuală şi 

materială a FURNIZORULUI; ele nu pot fi copiate sau reproduse prin nici un mijloc tehnic şi nici comercializate. 

Nerespectarea acestei prevederi se pedepseşte conform legii, privind proprietatea intelectuală, drepturile de autor şi 

copyright. 

Art. 14 Forta majora. 

Forta majora exonereaza de raspundere părțile, în cazul neexecutarii parțiale sau totale a obligațiilor asumate 

prin prezentul contract. Prin forța majora se intelege un eveniment independent de vointa părților, imprevizibil și 

insurmontabil, apărut după incheierea contractului și care impiedică părtile să execute total sau parțial obligațiile 

asumate. 

Art. 15. Incetarea contractului. 

Prezentul contract înceteaza în urmatoarele cazuri: 

- părțile convin de comun acord încetarea contractului; 

- în caz de neachitare a avansului; 

- la absentarea a 5 zile de curs; 

- dupa îndeplinirea conditiilor contractuale (achitarea taxei integral); 

Art. 16. Litigii. 

Litigiile care se vor isca din prezentul contract sau în legatură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la 

validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi solutionate pe cale amiabilă. 

Eventualele litigii nesolutionate de parti pe cale amiabila vor fi supuse spre rezolvare instantelor judecatoresti, conform 

legislației Republicii Moldova. 

DISPOZITII FINALE 

Art. 17. BENEFICIAR-ul este obligat să anunţe FURNIZORUL de toate schimbările de adresă, telefon, etc. 

Art. 18. Semnarea prezentului contract presupune obligativitatea participării părtilor la cursuri şi a achitării conform 

Art.5. 

Art. 19. Prezentul Contract este alcătuit în două exemplare, care au putere juridica echivalentă, câte un exemplar pentru 

fiecare. 

 
BENEFICIAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Semnatura:_______________/ 

 

     L.S. 

FURNIZOR: 

 

“INTERLEN PRO” S.R.L. 

c.f. 1009600002356 

Сodul IBAN MD49VI000002224211520MDL 

Sucursala Victoriabank nr. 11 Chişinău 

Codul băncii: VICBMD2X883 

Adresa: Mun. Chisinau, MD-2012 

bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 618 

Director: Cracea Liuba 

Semnatura:_______________/ 

 

L.S. 
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