
Sigla unităţii de învăţământ 

 

 
CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ 

                

          
      Nr. ......../.....................                      Nr. ................ / ............. 

 
Contract 

 
I. Părțile contractante 

 
1. .................................. cu sediul  în ......................................................., CUI: ...................., Județul Cluj, cont bancar 

............................ deschis la Trezoreria Cluj, reprezentat prin director-........................................,  în calitate de 
BENEFICIAR, 

și  
2. Casa Corpului Didactic Cluj, cu sediul  în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 91, județul Cluj, 

CUI 7929740, cont bancar RO43TREZ21620E331700XXXX, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, 
reprezentată prin  director – dr. Mihaela Popescu,  în calitate de PRESTATOR, 

 
Convin încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze: 

 
II.     OBIECTUL CONTRACTULUI 

a) Participarea la programul de formare ...................................... a următoarelor cadre didactice: 
............................................ 

b) Prețul unitar al programului de formare este de ............ lei, iar valoarea totală este de ......................lei. 
III. PERIOADA CONTRACTULUI 

c) Perioada de derulare a contractului este: ........................................... 
IV. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

d)  Plata se va face integral până la data de  ..................................... prin ordin de plată în contul Casei Corpului 
Didactic: cont IBAN RO43TREZ 2162 0E33 1700 XXXX deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 7929740. 

          V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
    Prestatorul, respectiv Casa Corpului Didactic Cluj va asigura: 

a.) Desfășurarea programului de formare ,,....................................................................................................................”; 
b.) Materialele necesare desfășurării fiecărui modul; 
c.) Organizarea sesiunii de evaluare finală; 
d.) Completarea și distribuirea atestatelor de formare continuă. 

    Beneficiarul, respectiv unitatea de învățământ va asigura: 
a) Participarea la orele de formare și de evaluare a următoarelor persoane: 

......................................................................................... 
b) Plata facturii aferente desfășurării programului de formare din bugetul unității de învățământ. Taxa se 

achită prin ordin de plata în contul Casei Corpului Didactic: cont IBAN RO43TREZ 2162 0E33 1700 
XXXX deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 7929740. 

        VI. FORȚA MAJORĂ 
     Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate 
prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil 
și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial 
obligațiile asumate. 
         VII. LITIGII. 
      Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract, se vor soluţiona pe cale amiabilă. 
 Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
     

BENEFICIAR 
........................................................               
Director   ............................................ 

PRESTATOR  
Casa Corpului Didactic Cluj       
Director,  prof. dr. Mihaela Popescu      

                                                                                                         
       


