ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
CONTRACT
de formare profesională

Nr. _______ din 24.09.2020
1. Părţile contractante
A. EUROSKI GOLD SRL, în calitate de furnizor de formare profesională, denumit în continuare
furnizor, reprezentat prin Petru Grigoraș, având funcţia de Administrator, cu sediul în Cluj-Napoca, str.
Mogoșoaia nr. 7/64, judeţul (sectorul) Cluj, telefon 0745305908, fax ............., e-mail
formare@euroski.ro,
cod
fiscal/cod
unic
de
înregistrare
16791696,
cont
bancar
RO49BRDE130SV43517101300 deschis la BRD Cluj-Napoca, posesor al autorizaţiei de furnizor de
formare profesională pentru ocupaţia Monitor de schi, snow-board și sporturi de alunecare pe zăpadă,
seria CJ nr. 002036, înmatriculat în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor
cu nr. 12/1240/20.12.2016.
B. _______________________________________, CNP ______________________, în calitate
de beneficiar de formare profesională, denumit în continuare beneficiar, cu domiciliul în
_____________________, Str. _______________, bl. ____, ap. ____, judeţul (sectorul) _________,
telefon _____________
2. Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de formare profesională,
pentru ocupaţia de Monitor de schi, snow-board și sporturi de alunecare pe zăpadă - Initiere.
3. Durata contractului
Durata contractului este de 2 luni, reprezentând 20 ore de pregătire teoretică şi 34 ore de
pregătire practică; derularea contractului se realizează in perioada: 16 octombrie 2020 – 16
decembrie 2020.
4. Valoarea contractului
Valoarea totală a contractului este de 1850 lei. Beneficiarul va achita această sumă reprezentând
contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor, online (plata cu cardul), sau in 2 transe egale,
prin transfer bancar in contul Euroski Gold SRL, prima tranşă fiind achitată la data inregistrarii pe
portalul euroski.ro, iar cea de a doua pana la data 14.12.2020. Valoarea contractului, precum şi
modalităţile de plată pot fi modificate ulterior, cu acordul părţilor, prin acte adiţionale la prezentul
contract.
5. Obligaţiile părţilor
A. Furnizorul se obligă:
a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a
metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;
b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării
activităţii de formare profesională;
c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire
la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică;
d) să asigure instructajul privind protecţia muncii;
e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de
formare profesională.
f) să asigure toate măsurile ce ii revin in ceea ce privesc masurile de siguranța si distanțare
sociala pentru prevenirea răspândirii COVID-19.
B. Beneficiarul se obligă:
a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai
mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului conduce
la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire;
b) să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei
acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau
distrugerea acestora;
c) să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare
profesională;
d) să respecte normele privind protecţia muncii.

e) să respecte masurile de siguranta si distantare sociala pentru prevenirea răspândirii COVID-19.
6. Răspunderea contractuală
În cazul în care beneficiarul nu poate începe cursul din motive de forţă majoră, acesta nu va suporta
cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului.
În cazul în care beneficiarul nu poate continua sau finaliza cursul din motive de forţă majoră acesta
va suporta doar cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului, dar nu mai puţin de 10%.
În cazul în care beneficiarul urmează un program de formare profesională organizat de Agenția
pentru ocuparea forţei de muncă sau de un angajator, responsabilitatea financiară pentru programul
de formare profesională îi revine organizatorului.
7. Forţa majoră
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile
legii. Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa
în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă
majoră.
8. Soluţionarea litigiilor
Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor
ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este
posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii.
9. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional la
prezentul contract.
Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului.
Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:
a) prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului;
b) prin acordul de voinţă al părţilor;
c) prin reziliere.
În cazul în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată poate
cere rezilierea contractului.
10. Clauze speciale
Părţile contractante pot stabili prin act adiţional şi alte clauze contractuale, dacă acestea nu sunt
contrare legii.
11. Acord prelucrare date cu caracter personal
Prin semnarea acestui contract, beneficiarul isi da consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal, iar furnizorul respecta esenta dreptului la protectia datelor si prevede masuri
corespunzatoare si specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale si a intereselor beneficiarului.
In conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice
in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date
si de abrogare a Directivei 95/46/CE, prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata doar
pentru scopuri legitime, in conformitate cu serviciul de formare profesionala.
12. Dispoziţii finale
Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat astăzi, 24.09.2020, în două
exemplare, din care unul pentru furnizor şi unul pentru beneficiar.

Furnizor,
EUROSKI GOLD SRL

Beneficiar,
(NUME si PRENUME)

Semnatura

2

